










বিজ্ঞাপন 
সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ ভাগ গ্রকাশিত হইল। চারি 

ভাগে এই ইতিহান সযাপ্র করিবার ইচ্ছা! ছিল, কিন্ত তাহা হয় নাই। পঞ্চম 

াগ উহার পূর্ষবন্তী অন্তান্ত ভাগ অপেক্ষা বড় হইল। যেসকল ঘটনা স্তরে 

স্তরে স্তপীকৃত হইয়। রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের যথারীতি বিশ্লেষণ ও বর্ণনা না 

করিলে, ইতিহাস, পাঠকের আমোদলাভের সহায় হয় না। ১৮৫৭ অব্ের 

সিপাহীযদ্ধ ঘটনাবৈচিত্র্ে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইতিহাসব্িত ঘটনার 
সহিত তুলনীয় । এইরূপ ঘটনাবৈচিত্রযের বর্ণনা গ্রন্থের আয়তনবুদ্ধির কারণ। 

পৃথিবীর এই প্রধান ঘটনার অভিঘাতে ইংরেজ এক সময় একান্ত বিব্রত 

হইয়। গড়িলেও, উহা! অপরের সমঙ্ষে গ্রচ্ছন্নভাবে রাখেন নাই ৷ ইংরেজ 

বেথকগণ সিপাহীঘুদ্ধের বিস্তৃত, সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। 

অগ্াঁপে তাঁহাদের এতদ্বিষয়ক উদ্ধম তিরোহিত হয় নাই । প্রতিবর্ষে তাহার! 

এই মহাঘটনার সংস্য্ ছুই এফ থানি গ্রন্থ জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন। 

ধাহার! গভীরভাবে মানবের মনোগত ভাবের এইরূপ আকাম্মক পরিবর্তনের 

কারণ পর্যালোচনা করিয়াছেন, এবং এ পরিবর্তন-জনিত ভয়াবহ ঘটনাবলীর 

অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহার! উহার বিশ্ৃত ইতিহাসরচনায় নিরস্ত 

থাকেন নাই। যাহারা বিপ্লবের ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা উহার 

অসামান্ প্রচণ্ডতাব, উহার অভাবনীয় শক্তি উহার অচি্তযপূর্বব অতিবিস্তৃতি 

দশনে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, আপনাদের ছুর্গতি, অধিকারচ্যুতি, প্রাধান্ত- 
'পুনঃগ্রাপ্তির বিবরণ অপরকে জানাইতে বিমুখ হয়েন নাই। তাহাদের 

কুলমহিলাগণ? ধাহাঁরা পৃথিবীতে মর্ধাপেক্ষা প্রিয়, সর্বাপেক্ষা ন্েহাম্পদ 

ধনের সহিত স্ুথে ও শান্তিতে থাকিবার আশ করিয়াছিলেন, তাহারাও 

সেই সকল গ্রাণাধিক ধন হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া, আপনাদের শোচনীয় 

চুরবস্থার কথায় অপরের হৃদয়ে করুণরমের সধশর করিতে ওুঁদান্ত প্রকাশ 

করেন নাই । আর এই সময়ে ধাহাদের উপর সুবিস্বৃত জনপদের শামন ও 

পালনের ভার সমর্পিত ছ্রিল, তীহারা' এই ঘটনাপ্রসর্গে বিবিধ বিজ্ঞাপনী 
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লিপিবদ্ধ করিয়া, আপনাদের করনাশক্তির পরিচয় দিতেও ক্রটি করেন 

নাই। এইরূপে দিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের [স্তুতি ঘটিয়াছে। দিপাহীযুদ্ধ 

অপেক্ষা ভারতবর্ষসংক্রান্ত আগ কোন ঘটনা বোধ হয়, হংরেজ পেখকদিগের 
অধিকতর মনোযোগের বিবয়ীভূত হয় নাই । 

এহ প্রচণ্ড বিপ্লব-বন্ছির নির্বাপণে ইংরেজের অগামান্ত শক্তির নিদশন 

পরিব্যক্ত হ্ইয়াছে। সুখের বিষয়, ইংরেজ উ্রতিহাসিক এবং ইংরেজ রাজ- 
পুরুষ্দিগের অনেকে এই শক্তিতে আত্মহারা হয়েন নাই। তাহারা এবিষয়ে 

যেরূপ সংযতভাবে আত্মশক্তির প্রমাণ দেখাইয়াছেন, সেইরূপ উদারভাবে 

অনিবার্ধয ঘটনাস্রোতে পরিচাঞিত বিজিত জাতির প্রতি সমবে্দেনার পরিচয় 

দিয়াছেন | প্রধানতঃ ভারতবাসীর সাহায্যে এই ঘোরতর বিপন্তি হইতে 

হংরেজের নিষ্কতিলাভ ঘটিয়াছে বলিয়া, সমবেদনাপর ইংরেজ লেখকগণ পাহীষ্য- 

কারা ভারতবাসীদিগের গুণগৌরবের ঘোষণাতেও বিমুখ হয়েল নাই । 

যে বিষয়ের ব্ণনায় ইংরেজ এরূপ মনোযোগী হইয়াছেন, আমাদের 

স্বদেশীয় ভাষায় তাহার একখানিও ইতিহান নাই। আমি বহুকাল হইল, 

এই ইতিহাস প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলাম। ধহুকাণ পরে, এখন আমার ব্রতের 

উদ্যাপন হইল। 

মহামতি কে সাহেব প্রভৃতির হতিহাস উপস্থিত গ্রন্থের অবলধস্বরূপ । 

ইংরেজ লেখকগণ যেমন আপনাদের জাতীয় ভাবে আকৃষ্ট হইয়া, নিপাহীধুদ্ধের 

ইতিহাস লিখিয়াছেন, উপস্থিত ইতিহাসে ইংরেজের সংগৃহীত উপাদানের 

প্রয়োগকালে, মামিও সেইরূপ আমাদের জাতীয় ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি। 

আমি জানি যে, এবিষয়ে আমার প্রয়াস সর্বাংশে সফল হয় নাই । বিপত্তিময়, 

পিচ্ছিল পথে আমাকে অনেক স্থলে স্থলিতপদ হইতে হুইয়াছে। যাহা হউক, 

স্বদেশীয়দিগের সংগৃহীত বিবরণে আমি অনেকপরিমাণে উপকৃত হুইয়াছি। 

কুমার সিংহ, লক্ষ্মী বাঈ প্রভৃতির বিষয় প্রধানতঃ এ বিবরণের অবলম্বনে 

লিখিত হইয়াছে । আরার় অবস্থিতিকালে আমি অনুসন্ধান করিয়া, কুমার 

সিংহ সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় জানিয়াছিলাম। তৎপরে এক জন শ্রদ্ধাম্পদ 

বন্ধু এসম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ দিয়া, আমায় উপকৃত করিয়াছেন। লক্ষৌর 

মৌলবীর বিবরণ সম্বন্ধে আমি এই রূপে অপর বন্ধু্নের নিকটে উপকৃত 
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আছি। অন্ত এক জন মহারান্ত্রীয়ভাষাতিজ্ঞ বন্ধু আমায় মরাহীভাষায় পিখি ত 

পক্্মী বাঈর জীবনীর সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন । 

বাঙ্গালাভাষায় “বাই” শব্ধ ত্রন্বইবণান্ত । কিন্তু মরাঠীভাষাক্স উহ! দীঘঈ- 

বণাস্তরূপে ্রিখিত হয়। এহ হতিখাদের পুব্ববন্তী খণ্ডে উপস্থিত বিময়ে 

হুম্ব হ বণের প্রয়োগ করা হহয়াছে। এবার আমার পুৰব্বোক্ত প্রীতিভাজন 

বন্ধুর অনুরোধে মহারাষ্্টীয় লিপিপ্রণালীর অন্তমরণ করিয়াছি। কিছু 

এইরূপ বণবিন্তাসগ্রণালী অন্মতগ্রদেশের ভাষায় চলিবে কি না, সন্দে- 

হেরা পষয়। 

সিপাহীবুদ্ধের ইতিহাসের একটি বণানুক্রমিক কটা প্রস্তত করিবার ইচ্চ। 
আছে। উহ। প্রস্তৃত হইলে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। 

এই ইতিহাসের তৃতীয় ভাগে (২০৬-৯৭৭ পৃষ্ঠে ) কাণপুরের ঘটনায় একটি 
ফিরিঙ্গী শিশুর প্রাণরক্ষার জন্ত একটি দরিদ্র হিন্দু রমণীর আত্মত্যাগের বিষয় 

বণিত হইয়াছে | উপস্থিত গ্রন্থের ২১৯-২২০ পুষ্ঠে ফেজাবাদের ঘটনায় পলাতক 

হষ্টরোপীয় কুলকামিনীদিগের প্রতি এতদেশায় রম্ণীদিগের অপরিসীম সদয় 
ব্যবহারের কথার উল্লেখ করা গিয়াছে । এই দ্রুহটি বিষয় ডাক্তার নাইটুন্ 

সাহেবের দিখিত পঁহন্দু ললনা” প্রবন্ধ (0001772] 01 0১০ শব 801078] 117019) 

4৯3৯09০180101, 48850 1878) হইতে পারিগৃহাত হইয়াছে । যথাস্থলে ইহ] 

স্বীকার কর! হয় নাই। |] 

সিপাহীবুদ্ধের ইতিহাস পরিসমাপ্ত হহল। এত দিন পরে সাহিত্যক্ষেত্রে, 

সহদয় পাঠকের সমঙ্গে আমি একটি গুরুতর বন্ধন হইতে শিমুক্ত হইলাম। 

কলিকাতা, ফ্ড ] শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত। 
১৫ই জোন, ১৩০৭ সাল। 





সুচী। 

প্রথম অধ্যায় । 

উত্তরপশ্চিম গ্রদেশ। 

উত্তরপশ্চিমগ্রদেশ-_লেফটেনেপ্ট-গবর্ণর কলবিন সাহেব--আগরা--আলীগড়-- 
ইটেয়াস্পভারতব।সীর বিশ্বস্তত। ও কম্মদক্ষতা--মৈনপুরী--আগরার খ্রীষ্টধর্শীবলম্বীদিগের 
আতঙ্ক--কলবিন্ সাহেবের খে!ষণ।পত্র--এ বিষয়ে গবর্ণর-জেনেরলের অভিমত-_মথুরা-- 
আগর।র সিপাহীপিগের নিরকসরীকরণ ... রঃ ১১:৪১ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অবস্থ1--মীরাট ও রোহিলখগ্ুবিভ1গ-মুজঃফরনগর ও সাহা 

রাখপুর-মোরাদ[ব।দ--বেরিলী--শাহজ।হনপুর--বদযুনা ... *,১:8২-১০৪ 

তৃতীয় অধ্যায় । 

গোয়ালিয়র-_ ইন্দোর _রাজপুতন। | 

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফটেনেন্ট-গবর্ণরের ছুশ্চি্তা-মহারাভ জয়াভীরাও শিলে-- 

তাহার সৈন্ত--উতাহার রাগধানার ঘটনা-_তাহ।র সৈনিকদলের উত্তেজনা ও পিরক্ধ।চরণ--- 

. উংরেজদিগের পলায়ন--মহ।রাঁজ তকা।জীরাও হোলকর--ইন্দে।রের ঘটনা-_-র।জ- 
পুতন! ক হয রঃ ৬3 ৫ ১০৫-১৫১ 

চতুর্থ অধ্যায় | 

আগরা। 

আগরা--নীমচের দিপাহী--কলবিন্ সাছেবের জনুগ্থৃতাশালনকাষোয় বঙ্দো 

বন্ত--কোট।র মিপাহী--আগরার নিকটে যুদ্ধ--ইংরেজসৈন্যের প্রভা ।বন্ুন--নৈনিক- 
নিবাসের ধ্বংস--আগর]র দুগবালীদিগের অবস্থা-কলবিন সাহেবের দেহতা।গ ১৫২-১৭৯ 
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লক্ষৌ--অযোধা]। 

অযে।ধ্যার অবস্থ।-লে।কের ছুশ্চিপ্তা--তুম্যামিসম্প্রদায়--নবাববংশীয়দিগের ছুর্ধিপা-- 
সৈনিকদল--জনসাধারণের অবস্থা--লক্ষৌরঙ্গ।র বন্দোবস্ত--সৈনিক্নিবাছে পিপাহী- 
দিগের বিরুদ্ধা।চরণ রি এ 2 রা ১৮৪-২৩৪ 
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ষষ্ট অধ্যায় । 

অযোধ্যা । 

বিপ্লবের এরকৃতিাসীতাপুর-মুল।ওন--মোহমদী-শ।হজাহ।নপুরের পল।তকদিগের 

নিধন--ফেঞাবাদ--সুলতনপুর--বহরইচবিভাগ--সিক্রোরা-মোল।পুর- দরীয়।বাদ--- 

পলাতকদিগের দুর্দশা-লক্ষোৌ-ন্তার হন্রি লরেন্দের স্বাস্থ্যহানি-_-লক্ষৌরক্ষার 
বন্দোবস্ত-_চিনহাটে হংরেজসৈন্তের পরাজয়--মচ্ছিভবনের কিয়দংশের বিধ্বংস--লক্ষৌর 
অবরোধ-স্ত।র হেন্রি লরেন্সের (দেহত্য।গ--সেনাপতি হাঁবেলক ও আউন্রামের 
উপস্থিতি ২০৫-২৫৮ 

দ্বিতীয় খণ্ড । 

প্রথম অধ্যায় । 

দিলী। 

দ্িক্াতে ইংরেজপক্ষের সৈন্যের সমাগম-নগর আক্রমণের বন্দোবস্ত--সেনাপতির 
ঘোষণ।পত্র-নগর আক্রমণ-পিপাহগীদিগের পরাক্রম-ইংরেজসৈন্যের উচ্ছ তবলভ।ব-- 
রাজপ্রাসাদ অধিক(র_-মোগল ভূপতির স্থনাস্তরে প্রস্থান-উহার অবরোধ--শ।হজদা" 
দিগের নিধন--কপ্তেন হ্লনের কার্ষের সমালে।চন1--দিল্লীর অধিব।সীদ্িগের ফসী-- 
নিকল্সনের দেহত্য।গ , রঃ রী রঃ ১, ২৫৯-২৮৬ 

দ্বিতীয় অধ্যায় | 

ইংরেজসেনাপতির লক্ষৌতে বাত্রা। 
সেনাপতি হাবেলকের ক।ণপুরে উপাস্থৃতি-তী।হার লক্ষৌতে যাত্রার আয়েজন-_- 

তাহার মঙ্গলোয়।রে উপস্থিতি-_উন1ও এবং বসিরথগঞ্জের যুদ্ধ--হাবেলকের কাণপুরে 
প্রত্যাবর্তনের উদ্যে।গ--দনানায়ক নীলের বিরক্তি--হাবেলকে র পুনর্বার লক্ষোৌর দ্রিকে' 
যাত্র।--বসিরথগঞ্জের দ্বিতীয় যুদ্ধ--হাবেলকের আধার ক।ণপুরে প্রত্যাবর্তনের উদ্যেগ-- 
তাহার মঙ্গলোয়ারে প্রত্যাবর্তন--লক্ষৌর পথে পুনর্বার যাত্রা--বসিরথগঞ্জের তৃতীয় 
যুদ্ধ--হাবেলকের কাণপুরে প্রত্য। বস্তন--বিঠুরের যুদ্ধ--আউদ্রামের কাণপুরে উপস্থিতি-- 
তাহার বিজ্ঞানপত্র--ই।বেলক, অউন্টাম এবং নীলের লক্ষৌতে য।ত্র--ত।হ।দের আলম. 
বাগে উপস্থিতি-চারবাগের সেতুপথে যুদ্ধ__ছত্রমঞ্জিল ও ফরিদ বক্স_-খাসবাঁজার_ . 
নীলের নিধন--হাবেলক ও আউট্রামের রেসিভেন্সিতে উপস্থিতি: ২৮৭-২৯৭ 

তৃতীয় অধ্যায়। 

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্য।। 

দেনাগতি শ্রিথেডের দিল্লী হইতে যাত্রা--গ।জীউদী'ন নগর--বুলন্দ সহর-_মালঘর-_ 
ধর্জাসমৌনী সন্ন্যাসী*আলীগড়--আকবরাবাদ-_-আগরা--মৈনপুরী--সেনাপতি অউ- 
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ট্রামের পত্র-্পকালীনদীর তীরে যুদ্ধ--প্রধ।ন সেনাপতি স্তার কোলিন্ কাম্পবেলের 
যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা--কাজোয়ার যুদ্ধ_ প্রধান সেনাপতির অযোধ্যায় প্রবেশ--জঙ্গ বাহা- 
দুর--প্রধান সেনাপতির লক্ষৌতে প্রবেশ-ম্ডীহার সহিত সেনাপতি হাবেলক ও আউ- 
ট্রামের সশ্মিলন-_সেনাপতি হাবেলকের দেহতা।গ--আউট্র।মের আলমব।গে অবস্থিতি-- 

প্রধান সেনাপতির কাণপুরে যাত্রা 2 রঃ ,, ২৯৮-৩২৫ 

চতুর্থ অধ্যায় । 

তাত্য। টোপে। 

তাতা। টোৌপে--তা হার যুদ্ধকৌশল--পাওুনদীর তীরে তাহার সহিত ওয়াই গহামের 
যুদ্ধ--তাহার জয়লাভ--তঠাহার কাণপুরে অবস্থিতি ও বাহরচনা-স্ত।র্ কোলিন্ কাম্প- 
বেলের কাণপুরে উপস্থিতি- তাহার সহিত যুদ্ধে তাতা টোপের পরাজয়... ৩২৬-৩৩৯ 

পঞ্চম অধ্যায় । 

ফতেগড় অধিকার-_প্রধান সেনাপতির লক্ষৌযাত্রার উদ্যোগ | 
ফতেগড় অধিকার--ন্ত।র কোলিন্ কাম্প বেলের বেরেলীতে যাত্র।র ইচ্ছা-- 

গবর্ণর-জেনেরলের ভিন্নমত--স্তার কোলিনের লক্ষৌতে যাত্র।র উদ্যেগ-_ভীাহার 

সৈনিকদলের উনাওতে অবস্থিতি--ইংরেজসৈন্তের শিবিরে চরের উপস্থিতি--তাহার 
অবরে।ধ--তাহার বিচিন্ত্র আত্মবিবরণ-্তাহ।র ফাসী ... ১১, ৩৪০-৩৬৩ 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 

লক্ষৌ অধিকার-_রোহিলখও ও অন্ঠান্ত স্থানে বিপ্লবের শান্তি। 

লক্ষৌ অধিকার--ফৈজাব[দের মৌলবী-_তাহার সহিত যুদ্ধ--৩হার মৃত্যু--রুইয়! 

-সরোহিলখণ্ড--দ।গর ও নম্্দা প্রদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সি--দক্ষিণ!পথ ... ৩৬৪-৩৮৪ 

তৃতীয় খণ্ড। 

প্রথম অধ্যায় । 

ঝাঁশী- লক্ষ্মী বাঈ। 

স্থান--লঙ্গী বাঈ--কতাহার বাল্য-বিবরণ-_-তাহার বিবাহ-_তাহার 

স্বামীর দেহত্যাগ-__ব'শীতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকার স্থাপন-__ঝশীর *বিপ্লৰ-_.এ 
সময়ে লক্ষ্মী বাঈর কাধ্য-_ইংরেজ সেনাপতির কাঁশীতে যাত্রা--উহার সহিত লক্ষী 
বাঈর যুদ্ধের উদ্ষে।গ--ব।শীর দুর্গ আক্রমণ-_লঙ্গ্ী বাঈর বীরত্ব ও পরাক্রম-ঙাহার 
বাঁশী পরিত্যাগ--বঝাশীর দুর্গে ইংরেজ সেনাপতির অধিকারস্থাপন--রাও সাহেব ও 
তাত্যা টোপের সহিত জঙ্গী বাঈর সম্মিলন--ক,চের যুদ্ধ--ইংরেজসৈন্যের কালী 
অধিক।র__রাও সাহেব প্রভৃতির গোয়ালিয়রে গমন--মহারাজ শিঙ্দের পলায়ন--- 
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গোয়ালিররের রাও নাহেবের় অধিকারস্থাপন-্ইংরেজসেনাপতির গোয়ালিয়য়ে 

যাত্র।-গোয়!লিয়রের যুদ্ধ__লঙ্দী বাঈর যুদ্ধস্থলপরিতয(গ-্তীহ।র পশ্চান্বাধন-_ 
তাহার দেহতা।গ-্-গোয়।লিয়রে মহারাজ শিঙ্গের পুনর্ধার অধিকারম্বাপম- 
দামোদর রাও রঃ পু ৪ ৩৮৫-৪ ২৬ 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

ঝাশীর পার্ববর্তী স্থান। 

নওগঁর সিপাহীদিগের উত্তেজনা-_-তত্রত্য ইউরোগীয়দিগের পলায়ন-_ভীহাদ্দের সহিত 

বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের গমন- পথে তাহাদের দুর্দশা--তাহাদের প্রতি ছত্রপুরের রাণী 
এবং চিরকারির রাজার সন্বাবহ।র-+বাদার ঘটনা--নাগোদের বিশ্বন্্ব সিপাহী-- 

পলাতকদিগের নাগোদে উপস্থিতি ন্ রঃ ১. ৪২৭.৪৩০ 

তৃতীয় অধ্যায় । 

| তাত্যা টোপে। 
তাতা। টোপের পশ্চান্ধ।বন-_-তাছার নানাস্বনে গমন--তাহার অবরে।ধ--তাহার 

ফ'াসী রর ৪৩১-৪৪২ 

চতুর্থ অধ্যায় । 

দিপাহীযুদ্ধের শেষভ।গের ঘট না--মম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের অবসীন--উপসংহার ,.. 8৪৩-৪৫০ 

পরিশিষ্ট রঃ রর ৪ ধর ১১. 8৫১-৪৫৫ 

£-" প্রথম খও, পঞ্চম অধ্যায়, ১৮০ পৃষ্ঠের শচীতে সীতাপুর, মুলাওন গ্রভৃতির বিষয় 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ত্র বিষয়গুলি উত্ত সুচা হইতে পরিতাত্ত হইবে। উ সকল জনপদের 
বিশীষের বিবরণ পরবর্তী অর্থাৎ ঘষ্ট অধ্া।য়ে বিবৃত হইয়াছে । 



িপাহঘুদ্ধের ইতিহাস 
পঞ্চম ভাগ। 
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স্পা কা 

প্রথম অধ্যায়। 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ । 

উত্তরগশ্চিন প্রদেশ__লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর কলবিন্ স।হেব--অ।গর।|--আলীগড়--ইটো য়] 

.-ভাঁরতবাসীর বিশ্বস্ত ত। ও কর্মদগ্গত।__মইগনপুরী-_আগরার ধীষ্টধর্ম(বলম্বীদিগের আতঙ্ক -- 

কলবিন্ সাহেবের ঘেষণ।পত্র--এ নিষয়ে গবর্ণর-জেনেরলের অভিমত--মথুরা--অ!গরার 

পিপাহীদিগের নিরম্ত্রীকরণ । 

গঙ্গা ও যমুনার উৎপতিস্থান হইতে দক্ষিণে কর্মনাঁশা পর্য্যন্ত বিস্তৃত 

ভূখণ্ড উত্তরপশ্চিম প্রদেশ নামে কথিত হয়। দরকারি কাগজপত্রে উহা! এই 
নামে পরিচিত হইয়া আদিতেছে। ভৌগোলিক বিষয়ের সহিত এই নামের 

কোন সংশ্রব নাই। যেহেতু ভারতের দর্কোত্তরবর্তী ও সর্বপশ্চিমবর্তী 
ইংরেজাধিক্কৃত ভূভাগ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ নামে কখিত বিস্তৃত জনপদের 

| অন্তভূক্ত নয়। পঞ্জাবে আধিপত্যস্থাপনের পৃর্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে 

প্রদেশকে উত্তরপশ্চিম্ প্রদেশ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাই এখন এ্র নামে 

অভিহিত হইতেছে । যাহ! হউক, এই প্রদেশ যেরূপ বিস্তৃত, সেইক্ঈপ ঘন- 

সন্নিবিষ্ট লোকালয়ে পরিপূর্ণ । বর্ণনীয় বিপ্লবের সময়ে ইহাতে প্রায় ৩* লক্ষ 

লোকের বসতি ছিল।* উত্তর ভারতের যে সকল নগর ইতিহাসে সবিশেষ 
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তে 
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২ নিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ এই প্রদেশের অন্তর্বর্তী । 

এক সময়ে মহিমাণ্িত মোগল এই প্রদেশে সমৃদ্ধি ও প্রতাপের একশেষ 

দেখাইয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ এই প্রদেশে আপনাঁদের রণকৌশল 
এবং বাঁজনীভির পরিচয় দিরা, আম্মগ্রাধান্তস্থাপনে কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। 

যুদ্ধেই হউক বা রাজনীতির কৌশলেই হউক, ব্রিটিশ কোম্পানি একটার 
পর একটী জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন, ক্রমে সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে 

তাহাদের আধিপত্য অন্যাহত হইয়াছিল। সময়ের পরিবর্তনে এবং ঘটনা- 

পরম্পরাঁর আবির্ভীবে ও তিরোভাবে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ 
পরস্পরবিচ্ছিম হইয়া পড়ে নাই । অধিকাংশ স্থানের আঁধবাসিগণ আচারে, 

ভাষায়, মুখশ্রীতে, পরিচ্ছদে পরস্পর একতাসম্পন্ন ছিল; সকলেই এক ভাষায় 

আপনাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিত, সকলেই একরূপ রীতিনীতির অন্ুবর্তী 

হইয়। চলিত এবং সকলেই এক উত্সবে আমোদিত বা একবিধ সামাজিক 

শাসনে পরিচালিত হইত। ইহারা যেরূপ সাহসী ও তেজস্বী, সেইরূপ রণকেৌশল- 
সম্পন্ন ছিল। ইহাদের উন্নত দেহ, বিশাল স্বন্ধ, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ বাঁছ ও 

দীপ্তিময় মুখমণ্ডল দেখিলে ইহাদিগকে সামরিক কাধ্যে অভ্যস্ত বলিয়া! বোধ 

হইত। পরস্গর মমবেদনাস্তে আবদ্ধ থাকাতে ইহাদের এক শ্রেণীর সহিত 

আর এক আ্েণীর সন্তাব ছিল। এই প্রদেশের স্তায় ভারতবর্ষের আর কোন 

ংশে ঘুদ্ধকুশল সৈনিক ও শান্ত প্রকৃতি ক্লুষকগণ পরম্পর একতাঁসম্পন্ন ছিল 

না; সুতরাং আর কোন অংশে সৈনিকিগের উত্তেজনা প্রযুক্ত কৃষকগণের 

প্রশান্তভাবের অন্তর্ধানের অধিকতর সম্ভাবনাও ছিল না। অধিকন্তু এই 

প্রদেশের ম্তায় ভারতবর্ষের আর কোন অংশে লোকবসতি অধিকতর ঘন- 

সন্নিবিষ্ট ছিল না। এইরূপ সমবেদনাপর, এইরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট এবং এক ভাষায়, 

এক গরিচ্ছদে, এক গঠনভঙ্গীতে, এক আচারে পরস্পর একতান্থত্রে আবদ্ধ 

হইলেও, উত্তরপশ্চিম গ্রদেশের অধিবাসিগণ ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারে 

এ পধ্যস্ত কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেয় নাই। তাহার! শান্তভাবে 

আপনাদের কাধ্যে ব্যাপৃত ছিল এবং আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ 

দেখিয়া, নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিল। তাহারা কোম্পানির অধিকারে 

সর্দমতোভাবে সন্তুষ্ট হয় নাই। পুলিশের কাধ্য প্রণালীতে তাহারা বিরক্ত ছিল। 



উত্তরপশ্চিম প্রদেশ । ৩ 
স্পা পীপ পপি ১৩ পপি পিপিপি শশী শশী শত? শাশীতিশ রি িশি ীী পেশি পাশাপাশি িপাশাশীিক০০০০০ স্পা পাল | পি 

দেওয়ানি বিভাগের কাধ্যেও তাহাদের অসন্তোষ অন্িয়াছিল রি কিন্ত অস্ত 

ও বিরক্তিতেও তাহার! প্রশাস্তভাঁব বিস্জ্জন দেয় নাই। তাহাদের মধ্যে 

বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছিল, জনসংখ্য বুদ্ধি পাইতেছিল, সর্বাত্র শৃঙ্খলা ও 

শান্তি অব্যাহত ছিল। 

এই সুবিস্তৃত ও জনবহুল প্রদেশের শাসনের জন্তঠ এক জন লেঘ্টেনেণ্ট - 

গবর্ণর ছিলেন। যে সকল এতদ্েশীয় সৈম্ এই প্রদেশে ছিল, তাহার সরকারী 

কাগজপত্রে সাধারণতঃ বাঙ্গালার সিপাহী বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। সৈনিক- 

বিভাগের মধ্যে-_মীরাট, কাণপুর এবং সাগর খিভাগ এই প্রদেশের অন্ততূক্ত 

ছিল। মীরাটবিভাগে মীরাট, দ্িদ্লী, ঝোহিলখওড এবং আগরায় সৈনিক- 

নিবাস ছিল। কাণপুরবিভাগে এলাহাবাদ, বাঁরাণসা এবং নধাধিকৃত অযো- 

ধ্যায় সৈনিকগণ অবস্থিতি করিত। জব্বলপুর এবং ঝাঁসী সাগরবিভাগের 
সৈন্ঠসংক্রান্ত &্েশন ছিল। এতদ্যতাত বহুসংখ্য স্থানে দেওয়ানি বিভাগের 

ষ্রেশশগ ছিল। কমিশনর, 'জজ, মাঞজিছ্রেট, কলেক্টর প্রভৃতি রাঁজপুরুষগণ 

বিভিন্ন স্থানের কাঁর্্যসম্পাদনে নিয়োজিত ছিলেন । দিল্লী, মীরাট, রোহিলখও, 

আগরা, এলাহাবাঁদ, জব্বলপুর, ঝাঁসীতে এক এক ঞন কাঁমিশনর অবস্থিতি 

করিতেছিলেন। আগর! সদর ষ্টেখন ছিল। সমগ্র উদ্ভরপশ্চিম প্রদেশের 

লেফ্টেনেন্ট -গবর্ণর এই স্থানে থাকিয়া, শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন। 

এই সময়ে জন কলবিন্ সাহেব উত্তরপশ্চিম গ্রদেশের পেফটেনেন্ট -গবণর 

ছিলেন। রাজ্যশীসনবিষয়ে ই'হার দূরদরশিতা৷ ও অভিজ্ঞতা ছিল । ইনি যখন 

গবর্ণর-জেনেরল লর্ড অকলগ্ডের খাস মুন্সী ছিলেন, তখন আফগানিস্তানের 

যুদ্ধে ইংরেজদিগের দুর্নীতির একশেষ হয়। কলবিন সাহেব এই দুর্গতিজনক 

যুদ্ধে গবর্ণর-জেনেরলের পক্ষে সমর্থন করাতে সাধারণের বিরাগভাঁজন হয়েন। 

*এজন্য ই'হার প্রতিপত্তি কিয়ংকাল ভকম্মাচ্ছাদিত বহ্ছির গ্ায় লুক্কায়িতভাঁবে 

থাকে। যাহ! হউক, অনতিবিলম্ষে ইনি রাজ্যশাঁসনবিভাগে স্বকীয় কর্ম 

ক্ষমত৷ ও অভিজ্ঞতার জন্য আবার প্রসিদ্িলাত করেন। ১৮৫৩ অন্দে তমাসন 
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৪ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস! 
তত উপ রর স্পরপপা পপ্পপপপাপপ পস পপ 

সাহেবের স্থলে এই প্রতিপত্ভিশালী রাজপুরুষ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্টেনেন্ট- 
গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কলবিন সাহেব উপস্থিত সময়ে বিপদের 

গুরুত্ব বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন না। কিন্তু আপনাঁদ্বের ক্ষমতার উপর তাহার 

দৃঢবিশ্বাস ছিল । এই বিশ্বাসপ্রধুক্ত তিনি কোন বিষয়ে তাদুশ বিপদের আশঙ্কা 
করিতেন না। লর্ড কানিঙের স্তায় তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের প্রান্ত- 

ভাগে যে মেঘখণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহ! ক্রমে বন্ধিত হইয়। প্রচণ্ড ঝড়ের 

উৎপত্তি করিবে । কিন্তু ইহাতে যে, সহস! তাহাদের ক্ষমতা অন্তহিত হইবে, 

তাহাদের গৌরবস্তত্ত ধূলিসাৎ হইয়! যাইবে, এবং যে যে স্থানে তাহাদের প্রাধান্ 
দীর্ঘকাল অপ্রতিহত ছিল, সেই সেই স্কানেই তাহাদের দুর্দশার একশেষ ঘটিবে, 

ইহ তিনি ভাবেন নাই। স্থতরাং মে মাসে ধখন মীরাটের সংবাদ সহস। তাহার 

নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তিনি উহার ভাবী ফল কিরূপ বিপদজনক হইবে, 

তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মীরাটের উত্তেজিত সিপাহীর৷ দিল্লীতে উপস্থিত 

হইলে যে, তাহারা দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করিয়াপুদ্ধ মোগলের নামে একাধি- 

পত্য করিতে থাকিবে এবং সর্বত্র ইংরেজের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল বলিয়া, জন- 
সাধারণকে অধিকতর বিচলিত, শৃঙ্খলাশৃন্য ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার 

উপর হুতশ্রদ্ধ করিয়1 তুলিবে, তিনি ইহার অনুধাবন করিলেন না। কিন্তু তাহার 

এই ধাঁরণ। দীর্ঘকাল একভাবে থাকিল ন1। যখন দিল্লীর সংবাদ তাহার নিকটে 

প্থ"ছিল, যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, সিপাহীর। বুদ্ধ বাহাদুর শাহকে 

সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়। ঘোষণা! করিয়াছে, দিল্লীতে ইংরেজের ক্ষমত। 

বিলুপ্ত হইয়াছে, দিশ্লীস্থিত ইংরেজেরা স্থানাস্তরে পলায়ন করিয়াছেন, কেহ 

কেহ উত্তেজিত সিপাহীদিগের অন্ত্রঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি 

বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদের সাম্রাজ্য বিপদাক্রান্ত হইয়াছে। তাহার! 
এক শত বৎসর কাল অপ্রতিহতভাবে যে ক্ষমতার পরিচালনা করিতেছিলেন, 

তাহা সহসা অতকিতকারণে অন্তহিতপ্রায় হইয়াছে । লেফ্টেনেণ্ট -গবর্ণর 
জন কলবিন এই ঘোরতর বিপদের বিষয় বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে 
তিনি ধৈর্যযচ্যুত হইলেন না । এখন রক্ষণীয় স্থান নিরাপদ করিবার জন্য তাহার 
যথোচিত যত্ব ও উদ্যম পরিস্ফ,ট হইতে লাগিল। গঙ্গার উভয় তীরে যে সকল 
প্রধান নগর ছিল এবং যে সকল স্থান গঙ্গার তটদেশ হইতে দুরে অবস্থিত 



: উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ। . ৫ 
ছিল, তৎসমুদ্দয়ে. ইউরোপীয় সৈম্ত ছিল না। ইংরেজ রাজপুরুষগণ -এই স্থানে 

থাকিয়া শাস্তি রক্ষা করিতেছিলেন। এখন এইরূপ অশান্তির সময়ে ইহাদের কি 
দশা! ঘটিবে, লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণর তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সাহার বিশ্বাস 
জন্মিল যে, যে সকল পিপাহী এই সকল স্থান নিরাপদ করিবার জন্য নিয়োজিত 
রহিয়াছে, তাহারাই এখন ইংরেজ রাঁজপুরুষদিগকে বিপন্ন করিবে । বারাণসী ও 

এলাহাবাদে ইউরোগীয় সৈনিকবল ছিল না; সিপাহীগণই তত্রত্য রাজপুরুষ- 

দিগের বিপত্তিনিবারণের প্রধান অবলম্বস্বরূপ ছিল। কিন্তু বিপত্তিকালে এই 
অবলঘ্ব কিরূপ অবস্তাপন্ন হইয়াছিল, তাহ ইতঃপুর্বে বণিত হইয়াছে । বারাণসা 
ও এলাহাবাদ্র ব্যতীত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেক জনবহুল ও সমৃদ্ধিপ 

নগরে দেওয়ানি ও সৈনিকবিভাগের কন্মুচারিগণ অবস্থিতি কধিতেছিলেন, 

শৃঙ্খল! ও শান্তিরক্ষার ভার ইহাদের হস্তে সমপিত ছিল। উপস্থিত বিপদের 

সমরে ইহারা কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, ই'হাদের রক্ষণীয় স্থানে 

শৃঙ্খনা ও শান্তি কিরূপ ছিল: তাহা ক্রমে বণ্ধিত হহতেছে। 

মে মাসে মীরাট ও দিল্লীর সংবাদে আগরার ইউরোপীয়গণ মেরূপ শঙ্কিত 

হয়েন, আগরার অধিবাসী জননাধারণও সেইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে। 
মোগলের প্রাধান্তকালে আগর! সাতিশর প্রসিদ্ধ ছিল। উহ সমুদ্ধিতে দিল্লীর 

অব্যবহিত নিয়ে স্থান পাইলেও, মৌন্ধাগৌরবে এক সময়ে দিল্লী অপেক্ষাও 
প্রধান ছিল। উহার অতুলনীয় তাজমহল জগতে জাজ পর্য্যন্ত আপনার 
প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেছে । সুনীল যমুন! পূর্বের স্তায় উহার পাদদেশে 

প্রবাহিত হইতেছে। . যখন যমুনা হইতে তাজের অনুপম সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর 

* হয়, তখন দর্শক ভাঁবজোতে অতীতের দিকে নীয়মান হইয়া, সেই সমৃদ্ধিময় 
দৃশ্ত মানসপটে চিত্রিত করিতে থাকেন। চিরম্মরণীয় আকবর যেখানে থাকিয়া 

আপনার তেজোমহিমায় ও গুগগৌরবে লোকের মধ্যে দেবভাবে পুজিত 
হইয়াছিলেন এবং চিরপ্রসিদ্ধ মতিমস্জিদ নির্মাণ করাইয়া যে স্কানের সৌনর্য্য 
বুদ্ধি করিয়াছিলেন, শাহ জাহান যে স্থানে আপনার প্রণাঁয়নীর অস্তিম 

বাসনার অনুরূপ কর্ম করিবার জন্ত বনু মুদ্রা ব্যয় করিয়া, শিল্পচাতুরীর 

একশেষ দেখাইয়াছিলেন, সে স্থান পূর্বতন সময়ের ন্যায় বর্তমান কালেও 

আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেছিল। তাজের দিকে ইংরেজের সৈনিকনিবাস 



৬ দিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

অবস্থিত। এই স্থানে ইউরোপীয় সৈম্ত ও সিপাহীদিগের আবাসগৃহ রহিয়াছিল; 

সৈনিকনিবাসের নিকটে আফিসারদিগের বাঙ্গালা, এবং প্রোটেষ্টা্ট ধর্ীব- 

লম্বীদিগের উপাসনামন্দির ছিল। সহরের বহির্ভীগে লেফটেনেণ্ট-গবর্ণরের 

আবাঁসগৃহ, গবর্ণমে্টের আফিস, কারাগার, কলেজ, রোমানকাথলিকদিগের 

উপাসনা-মন্দির এবং প্রধান প্রধান সিবিল কর্মচারীর বাসগৃহসমূহ রহিয়াছিল। 
গবর্মেন্টের আফিস এক প্রান্তে, সিপাহীদিগের আবাসগৃহ অপর প্রান্তে 

ছিল। ছুূর্গ এবং সহরের মধ্যে যমুনার উপর সেতু নির্মিত ছিল। এই সেতু 

অতিক্রম করিলেই কাণপুর এবং আলীগড়ের পথে উপনীত হওয়া যাইত । 

এই সময়ে আগরার সৈনিকদলে ইউরোপায় ও এদেশীয় উভয় শ্রেণীর 

সৈনিকই ছিল। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের মধ্যে ৩ সংখ্যক পদাতি ও এক 

দল গোলন্দাজ এবং সিপাহাসৈন্যের মধ্যে ৪১ ও ৬৭ সংখ্যক দল অবস্থিতি 

করিতেছিল। ব্রিগেডিয়ার পোলহোয়েল্ সমগ্র সৈনিকদলের অধিনায়ক 

ছিলেন । ্ ৮ 

মীরাট এবং দিল্লীর সংবাদ ১২ই ও ১৩ই মে আগরায় উপগ্িত হয়। 

ংবাদপ্রাপ্তির পুক্বদিন ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার জন্ঃ সাবধান হয়েন। 
এক দল ইউরোপা সৈন্ত হুর্গে থাকিতে আদিষ্ট হর। ইংরেজেরাঁও আপনাদের 

পিস্তলগুলি কাধ্যোপযোগী করিয়া রাখেন । আগরায় ছুই দল সিপাহী ছিল। 

পক্ষান্তরে একদল ইউরোপীয় পদ্দাতি এবং গোপন্দাজ সৈন্ত অবস্থিতি করিতে- 

ছিল। কেবল আগরার সিপাহীর৷ গব্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইলে, ইউ- 
রোগীয় সৈনিকগণ তাহাদের ক্ষমতারোধে বোধ হয়, অসমর্থ হইত না। 
কিন্তু যদি জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিত, অধিকন্ত আগরার পার্বতী 
নগরে যে সকল সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার। যদি দলে দলে আগরায় 

উপস্থিত হইত, তাহ! হইলে তত্রত্য ইংরেজদিগের বিপদ অনিবার্ধ্য হইয়া 

উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। 

যখন মীরাটের সিপাহীগণ উত্তেজিতভাবে দিল্লীতে গমন করিয়াছে, দিল্লী 
যখন তাহাদের হস্তগত হইয়াছে, তখন ইংরেজের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 

রাজধানী যে, মীরাট বা অপরাপর স্থানের উত্তেজিত সিপাহীদিগের লক্ষ্যের 

বিষয়ীভূত হইবে না, তাহা কোন ইংরেজ সে সময়ে ভাবেন নাই। 



উত্তরপশ্চিম প্রদেশ । ৭ 
শা পিপসপিসপ ৮ চল পপি পোপ পস্পপসপ পপ লাশ এ পপি ৩ পপ? পাশাপাশি ও পল ৬ পিপি ২৩ পিপিপি পপ পপ পার, পা 

যাহার উপর জনবহুল সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শানন ও পালনের ভার 

ছিল, তিনিও সিপাহীদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন। 

এ সময় আগর! রক্ষা কর। তাহার গ্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। 

এই গুরুতর কর্তব্যসম্পাদনের উপায় নির্ধারণের জন্য তিনি ১৩ই মে আগরা- 

বাসী প্রধান প্রধান ইংরেজকে আহ্বান কনিলেন।* দেওয়ানি ও সৈনিক- 

বিভাগের গ্রধান কর্মচারী, গ্রীষ্টধন্ম-গ্রচারক এবং অগ্ঠান্ত ইউরোপীয় এই 

উদ্দেস্তে মন্ত্রণাগৃহে সমবেত হইলেন। লেফ টেনেপ্ট-গবর্ণর উপস্থিত বিপদের 

সময়ে সমুদয় থ্রীষ্ঠানকে দুর্গে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 

লেফ টেনেণ্ট-গবর্ণরের মন্ত্রণাদাতারা৷ সহসা এইরূপে ভয় প্রকাশ করা সঙ্গত 

বলিয়৷ মনে করিলেন না। তাহার! সাতিশয় বিরোধী হওয়াতে লেফটেনেণ্ট- 

গবর্ণরের অভিমতানুসারে কার্ধ্য হইল না। মন্ত্রণাগৃহে ধাহারা সমবেত 
হইয়াছিলেন, তাহারা! দকলেই সাতিশয় উত্তেজনার সহিত আঁপন আপন 

অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধাহার1 আহত হয়েন নাই, তীহারা'ও 

এঁ স্থানে আপিয়! এরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাঁগিলেন। এক জন 
কহিলেন যে, এ সময়ে সকলেরই দুর্গে যাওয়া কর্তৃব্য। অন্য জন কারাগার 

সম্বন্ধে কি কর্তব্য, জিজ্ঞাণা করিলেন। অপর জন খাগ্ভ সাঁমগ্রীর ব্যবস্থ। 

করিতে কহিলেন। আর এক জন সৈনিকনিবাসস্থিত মিপাহীদিগের বিষয়ে 

সবিশেষ মনোযোগ দিতে কহিলেন। এইবূপে প্রত্যেকেই আপনতাবে আপনার 
কথ! কহিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই আপন মতপ্রকাশের সময়ে আগ্রহ 
ও উত্তেজনার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত লোকের 

* অস্থিরতায় নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল । বহু গোলযোৌগের পর সিদ্ধান্ত 

হুইল যে, সমগ্র সৈনিকদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইবে। লেফটেনেট্ট- 
গুবর্ণর সৈনিকদিগকে সময়োচিত উপদেশ দিবেন। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি- 

দিগকে লইয়া সৈনিকদল সংগঠন করিতে হইবে। শান্রীগণ নগরের নাঁন! স্থানে 

যাইয়া, অধিবাসীদ্িগের উদ্বেগ দুর করিবে, এবং তাহাদিগঞ্কে প্রশাস্তভাবে 

থাকিতে কহিবে। 
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৮ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 
উপ সপউপপপপপলপসপ পশসপ্পপপপসপ্পউা 

মন্ত্রণাসভ। ভঙ্গ হইল। এদিকে কাওয়াজের আয়োজন হইতে লাগিল। 

পরদিন প্রাতঃকালে সমুদয় সৈন্য কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। দেওয়ানি 
ব্ভাগের সমুদয় প্রধান কর্মচারী স্থলে উপস্থিত হইলেন।. লেফটেনেণ্ট- 

গবর্ণর কলবিন সাহেব শকটারোহণে আগমন করিলেন! তাহার" উপস্থিতিতে 
সম্মানহ্চক. তোপধ্বনি হইতে লাগিল। ইউরোপীয় মহিলাগণ যখন আঁপনা- 

দের আবানগৃহে. থাকিয়া তোপের শব্দ শুনিতে পাইলেন, তখন তাহার! 

সিপাহী ও ইংরেজদিগের মধ্যে. যুদ্ধ হইতেছে আশঙ্কা ৯ ভীত 
হইয়া উঠিলেন।  লেফ টেনেণ্ট-গবর্ণর শকটে দণ্ডায়মান হইয়া, . সর্বপ্রথম 
ইউরোগীয় সৈনিকদ্দিগকে -সম্বোধনপূর্বক কহিলেন যে, তাহার যেন তাহা- 
দের সহযোগী. সিপাহীদিগের প্রতি অবিশ্বাস না করে। কিন্ত যে সকল দুরন্ত 

দিললীতে পাদরির কন্তাকে নিহত করিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের সম্মুখীন 

হইলে, ' তাঁহারা বেন: উ--বিয়়,.ভুলিয়া,ন1 যায়। লেফটেনেণ্ট-গরর্ণর যখন 

এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন. ইউরোপীয় পদাতিষ্ঈণ উত্তেজনার সহিত দৃড়- 
মুষ্টিতে আপনাদের বন্দুক ধরিতেছিল। এু্থাহাদের তদানীস্তন ভাঁব দর্শনে 
বোধ হইয়াছিল 'যে, লেফ টেনেণ্ট- গবর্ণর যাঁহাদিগকে তাহাদের বিশ্বাসের 

পাত্র বলিয়া নির্দেশ করিতেছিলেন, তাহারা সেই বিশ্বাসভাঞ্জনদিগকেই গুলি 

করিতে সচেষ্ট হইয়াছে । অতঃপর কলবিন সাহেব সিপাহীদিগকে সক্বোধন- 

পূর্ববক হিন্দুস্থানী ভাষায় কহিলেন যে, তাহাদের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
রহিয়াছে । যদি কাহারও কোন বিষয়ে অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে তাহারা 

সে বিষয় প্রকাশ করিতে পারে। অথবা যদি কেহ কোম্পানির প্রদত্ত যুদ্ধভূষণ 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহ! হইলে তাঁহারা অগ্রসর হইয়া, আপনাদ্দের 

ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে । .লেফটেনেপ্ট-গবর্ণরের কথা শেষ হইল 

কোন নিপাহী অভিযোগপ্রকাশ বা সামরিক বেশপরিত্যাগের অভিপ্রায়ে 

অগ্রলর হুইল- না।. তাহার। গ্রতিমুহুর্দে ” ন্ নাশের আশঙ্কী করিতেছিল। 

ব্রিটিশ গবমেন্টের প্রতি বিেষবহ্ছিতে তাহাদের হৃদ দগ্ধীভূত .হইতেছিল। 
তাহার! সে সময়ে আশঙ্কায় অধীর ও বিদ্বেষভাবে উত্তেজিত হইল ন1 বটে, 

কিন্ত উপস্থিত ইউরোপীয়গণ তাহাদের অগ্রসন্নভাবব্যঞ্জক মুখভঙ্গী দর্শনে 
পূর্বের তায ুশ্িস্তগ্রস্ত হইয়া রহিলেন। 



উত্তরপশ্চিম প্রদেশ । ৯ 
সা পাপা ০ 

লেফ টেনেণ্ট-গবর্ণর অতঃপর দিল্লী ও আগরার পথ নিরাপদ রাখিতে উদ্যত 

হইলেন । এই উদ্দেশ্তে এক জন ইংরেজ কর্মচারী নিয়োজিত হইলেন। কর্খ্ব- 
চারীর প্রতি এই আদেশ দেওয়। হইল ঘে, তিনি পথের পার্খববন্তী স্কানের 

অধিবাঁসীদিগের উত্তেজন! দূর করিবেন; দিপাহীগণ দিল্লী হইতে আগরার 

অভিমুখে ধাবিত হইলে, আগরার মৈনিকদল তাহাদের গতিরোধের জন্য বিন] 

বাধায় অগ্রসর হইতে পারে, তদ্ধিষরে যথোপযুক্ত উপায় নিদ্ধীরণ করিবেন; 

এবং পার্শবন্তী স্তানসমূহে যখন যাহা ঘটিবে, তাহা কতৃপক্ষের গোচর করিতে 

ত্রণীল হইবেন । এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, কলবিন মাহেব বিষয্ান্তরে 
মনোনিবেশ করিলেন । 

এই সময়ে ভারতের মিররাজগণের সাহাধা গ্রহণ খরা একান্ত আবশ্তক 

হইর| উঠিয়াছিল। ইহাদের রাজ্যে সমরকুশল লোকের অধিবাস ছিল। ই'হা- 

দের অধীনে অনেক সাহসী দৈনিক যুদ্ধোপযোগী অন্ত্রাদিতে দজ্জিত থাকিত। 

ই'ভাঁদবের আদেশে অনেকে অনেক ছুঃসাধ্য কার্্যসাধনে উদ্যত হইত। এইরূপ 

নঙ্গতিপন্ন, এইরূপ সহায়সম্পন্ন,. এইবূপ ক্ষমতাপন্ন অধিপৃতিদিগের দাহায্য 

ব্যতিরেকে ইংরেজ উপপ্থিত যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে পারিতেন না। এই সকল 

অধিপতি রাঁজ্যরক্ষার জন্য ঘে সকল মৈশ্থ রাখিতেন, তৎসমুদয়ের উপর প্রধানত: 

এতদেশীয় অধিনারকগণ কনৃত্ব করিতেন। এতঘ্যতীত বিটিশ গবর্ণমেন্ট কোন 

কোন ভূপতিকে সন্ধিস্ুত্ধে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের রাজ্যে আপনাদের এক 

এক দল সৈন্ঠ রাখিতেন। অধিপতিদিগকে এই সকল সৈনিকদলের ব্ায়- 

ভার বহন করিতে হইত। এই সকল সৈগ্ভ ইউরোগীয় সেনানায়কদিগের 

অধীনে থাকিয়া ইউরোগীয় সামরিক প্রণালী অনুসারে শিক্ষা লাভ করিত। 

মহারাজ শিন্দের রাজধানীতে এইবপ সুশিক্ষিত সৈনিকদল ছিল। কোট 

রাজ্যেও এই শ্রেণীর একদল সৈন্ত অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্যতীত ভরত- 

পুর রাজ্যে তেজস্বী ও দৃঢ়কায় জাঠগণ সৈনিকশ্রেণীতে নিয়োজিত ছিল। 

ভর্তপুর আগরার নিকটবর্তী ছিল। গোবাল্িয়রের উপরেও আগরাঁর বিষয় 

অনেকাংশে নির্ভর করিতেছিল। এই ছুই রাজোর সৈনিকবল আগরাঁর 

ইংরেজদিগের শক্তিবুদ্ধি অথবা শক্তিনাশ করিতে পারিত। সুতরাং কলবিন 

আত্মশক্তিবুদ্ধির জন্ত ভরতপুরের ভূপতি ও গোবালিয়রের রাজার নিকটে সাহাধ্য 



১০ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 
শিপ শিপ পপ 

্রার্দনা করিলেন। এই প্রার্থনা উভয় ভুপতির নিকটেই গ্রাহ হইল। উভয় 

ভূগতি কালবিলম্ব ন৷ করিয়| লেফ্টেনেন্ট-গবর্ণরের সাহায্যের জন্য সৈনিকদল 

পাঠাইলেন। ভরতপুরের একদল সৈশ্ত ১৫ই মে কাণ্তেন নিক্সন নামক 

এক জন ইউরোপীয় সেনানায়কের অধীনে মথুরায় উপনীত হইল। পর দিন 

গোবালিয়র হইতে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈম্ভ আগরায় পদ্দার্পণ করিল। 

মহারাজ শিন্দে আপনার শরীররক্ষক সৈনিকদিগকেও লেফ্টেনেন্ট-গবণরের 

অধীনে রাখিতে বিমুখ হইলেন না। এই সময়ে অপরের সাহাযাগ্রহণ গব্- 

মেণ্টের শক্তিহীনতার পরিচায়ক হইতে গারে। লোকে ইংরেজের উত্তর- 

পশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে ভিন্ন ভিন্ন ভূপতির সৈনিকদিগের সমাগম দেখিয়া, 

গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতাশূই বলয়! মনে করিতে পারে। কিন্তু লেফ্টেনেপ্ট-গবণুর 

লোকের এইরূপ ধারণার পর্যালোচনা! করেন নাই ৷ লোকে গবণমেন্টকে শক্তি- 

শালী বা শক্তিহীন ভাবুক, তিনি তদ্বিষয়ে কোনরূপ বিচারবিতর্ক না করিরা, 

মিত্ররাজগণের সাহাধ্যগ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল. যে, 
ঘূদি ভারতের ভূপতিগণ এ সময়ে তাহাদের বিপক্ষ হয়েন, তাহ। হইলে কোনরূপ 

পার্থিব ক্ষমতা তাহাদিগকে সর্বধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং 

এ সমরে মরাঠা, জাঠ ও রাঁজপুতদিগের উপর বিশ্বাসস্থাপন এবং তাহাদের 

ক্ষমতার উপর নির্ভর করাই তাহার অবলম্বনীয় নীতি ছিল। উপস্থিত বিপন্ভি- 

কালে তিনি এই নীতি শ্রেয়ঙ্কর বলিয়া! মনে করিয়াছিলেন। 

_ দ্বিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, আগরায় আপাততঃ কোনরূপ 
গোঁলযোগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। সপ্তাহ কাল এইরূপ বিনা গোলযোগে 

রা অভীত হইল । রাজ্যশাননের জন্য যে যে কাধ্য আবশ্তক, তৎসমুদয়ের সম্পাদনে 

 কোনক্কপ শৃর্খলীহানি ঘটল না। সাধারণেও নিত্যবর্তবাসম্পাদনের সময়ে 
আপনাদের প্রশান্তভাবে বিসর্জন দ্রিলনা। বিচারক যথাসময়ে বিচাঁগৃছে, 

উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রাজস্বসংগ্রাহক রাজস্বকার্ধা যথানম্নে সম্পন্ন 

করিতে “লাগিশেন। মাজিষ্্রেট নিয়মিতরূপে নিরুদ্বেগে আপনার করে 

অভিনিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। গবর্ণমেন্ট ও মিশনারিস্কুলে পূর্বের স্তায় ছাত্র: 
সমাগম হইতে লাগিল । অধ্যাঁপকগণ পূর্বের ন্যায় অধ্যাপন। করিতে লাগিলেন। . 

কোমলমতি শিক্ষার্থিগণও পূর্বের স্তায় পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে লাগিল | 

হ শপ সী পা 



উত্তরপশ্চিম ও গরদেশ। ১১ 

দে দওয়ানিবিভাগের কোন কোন কর্মচারী এ সময়ে সথানাস্তরগরধাসী আত্মীর়- 

দ্িগের বিপদের আশঙ্কা করিয়া বিপক্ষ সিপাহীদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইতে- 

ছিপেন; কেহ কেহ বিপদ অবস্তন্তাবী মনে করিয়া একাস্ত ভীত হুইয়! উঠিতে- 

ছিলেন। কিন্তু এরূপ ভর ও দুর্ভাবনার নিদর্শন সৈনিকবিভাগে পরিদৃষ্ট হয় 
নাই। মৈনিকবিভাগের তরুণবয়ঙ্ক আফিসারগণ পূর্বের স্তায় আপনাদের 
কার্ধ্য করিতে লাগিলেন ৷ তাহার! নির্দিষ্ট সময়ে প্রশাস্তভাবে অশ্বারোহণে 

প্রিন্বমণ করিতে লাগিলেন, ঘথানিরমে বিলিয়ার্ড খেলিতে লাগিলেন, ন্দী- 

সম্তরণে আমোদিত হইতে লাগিলেন, রাত্রিকালে দিপাহীদিগের আবাসগৃহের 

সম্মুখে সুষুপ্তিম্থথ অনুভব করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ বে, 

এ সময়ে তাহাদের ক্ষমতা বিনষ্ট, তাহাদের আধিপত্য বিলুপ্ত, তাহাদের সমুদয় 

কার্ধ্য বিশৃঙ্খল করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা! যেন তাহাদের মনেও স্থান, 

পাইতেছিল ন।। ইউরোপীয়গণ এইরূপ প্রশান্তভাবে থাকিলেও, কর্তৃপক্ষ 

মাকশ্িক বিপ্লবের নিথাঁরণ জন্ত যথোপধুক্ত উপায়ের অবলম্বনে উদাসীন 

থাকেন নাই। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিগণ সখের সৈনিকদবে, প্রবেশ করে। 
বাহাদের স্ত্রীপুত্র নাই, কোনরূপ পার্থিববন্ধনে ধাহারা আবদ্ধ নহেন, তাহারা 

ন্থষ্টচিন্তে অশ্বারোহণ পূর্বক নগরের বহির্ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিগেন। 

ধাহার! পরিবারবদ্ধ হইয়া! বাঁস করেন, তাহার] কেবল নগরের পরিদর্শনকাধ্যে 
নিয়োজিত হইলেন। নগরের ও তৎপার্শব্তী স্থানের শান্তপ্রকৃতি অধিবাসী- 

দিগকে অভয়দান করা, এবং উদ্ধতশ্বভাঁৰ লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করাঃ 

ইহাদের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল । 

২১শে মে পর্য্যস্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে ইউরোপীযদিগের 

মধ্যে এইরপ প্রশাস্তভাৰ ছিল। কিন্তু এ দিন সহসা নগরে গোলযোগ ঘটির। 

আলীগড় হইতে সংবাদ আদিল যে, তত্রত্য সিপাহীগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বে 

সমূখিত হইয়াছে । 

আলীগড় আগরার ৫০ মাইল দুরে যমুনার অপর তটে অবস্থিত। যেখানে 
আদালত, বাজার, সৈনিকনিবাস গ্রভৃতি রহিয়াছে, তাহ! কোয়েল নামে প্রসিদ্ধ। 

যেগ্গানে দুর্গ অবস্থিত, তাহাই আল্লীগড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে । কোয়েল 
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আলীগড়ের কিছুদূর দক্ষিণে অবস্থিত। উপস্থিত সময়ে কোয়েল সহরের সৈনিক- 

নিবাসে ৯ সংখ্যক পদ্াতিদলের কতকগুলি সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। 

এই দলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মইনপুরী, ইটো য়া, বুলন্দসহর প্রভৃতি স্থানে ছিল। 

মে মাসের মধ্যভাগে আলীগড়ে গোলযোগের নিদশন লক্ষিত হয়। পার্বর্তী 

স্থান হইতে নানারূপ আতঙ্কজনক সংবাঁদ উপগ্চিত হইতে থাকে । এক জন 

ইংরেজ সেনানায়ক কতিপয় সিপাহীকে সঙ্গে লইয়া, এ সংবাদের সত্যতা- 

নিরূপণ, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তেজনা! লক্ষিত হইলে উহার নিধারণের জন্ত 

গমন করেন। দেওয়ানিবিভাগের এক জন তরুণবয়ঙ্ক কন্মচাঁরী ও কতিপয় 

সওয়ার ইহাদের সঙ্গে যায়। ইহাদ্রের নিকটে উপস্থিত সংবাদ অতিরঞ্জিত 

বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহার যখন সহবের কসাইখানাঁর নিকটে গমন করে, 

তখন অনেক উত্তেজিত লোক ইহাদের দৃষ্টিপথে নিগতিত হয়। কিন্তু লোকের 

এই উত্তেজনা হইতে তখন কোনরূপ অনিষ্টের উৎপঞ্তি হয় নাই। স্থৃুতরাং 

সৈনিকদল কোন বিষয়ে সন্দেহ ন। করিয়া, যথাস্থানে গ্রস্থান করে। 

কিন্ত গোলযোগের শান্তি হইল না। নগরে, বাজারে, সৈনিকনিবাসে, 

লোকালয়ে, গভীর 'উত্তেজনামূলক অশান্তির আবির্ভাব না ঘটিলেও, স্থানান্তর 

হইতে একটা স্ফ,লিঙ্গ উ্থিত হইল। এই ক্ষ,লিঙ্গ হইতে শেবে ভরঙ্কর 

অগ্নিকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইরা, জালামরী শিখার সমগ্র স্থান পরিব্যাপ্ত করিল। 

পৈনিকনিবাঁন বা কসাইখান| হইতে এ ক্ষ,লিঙ্গের আবির্ভাব হয় নাই। নিকট- 

বন্তী একটা পন্নী হইতে উহার উদ্ভব হয়। এই পল্লীতে একজন ব্রাহ্মণ বান 
করিতেন। আবানপল্লী ও পার্শবর্তী স্কানে ইহার সন্মান, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি 

ছিরা। কথিত আছে, কারারক্ষকদিগের এক জনের সহিত ব্রাহ্গণের সম্পর্ক ' 

ছিব, উক্ত সম্পর্কের অনুরোধে এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কাধ্যসাধনে সর্ধদ। প্রস্তত 

থাকে। এই সময় আলীগড়ের ধনাগারে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ছিল। এই টাকার 
বিষয় লোকের অবিদিত ছিল না। উহা উক্ত পল্লীবাসী ব্রাঙ্গণেরও গোচর 

হইয়াছিল্ন। ক্রীক্ষণ মনে করিলেন যে, সিপাহী ও পল্লীবাসিগণ ঘদি গবর্ণমেণ্টের 

বিরুদ্ধে মমুখিত হর, তাহা হইলে সিপাহীদিগের ন্তায় পল্লীবাসীদিগেরও 

কালেক্টরির টাক! লাভ হইবে। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্ত তিনি ছুই জন মিপাহীর 

নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তাহারা আপনদলের নিপাহীদিগকে গবর্ণ- 
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মেণ্টের বিকুদ্ধাচরণে প্রবন্তিত করে, তাহ! হইলে তাহার কথায় ২,০০০ হাজার 

পল্লীবানী সিপাহীদিগের সহযোগী হইবে । ব্রাঙ্গণকে গোপনে সিপাহীদিগের 

দহিত পরামশ করিতে দেখিয়া, এক জন এতদ্েশায় আফিসার সন্দিহান হয়েন। 

ঘটন। জানিয়া, তিনি সবিশেষ কৌশকের সহিত ত্রাঙ্গণকে কহেন যে, উপস্থিত 

বিষয়ের পরামশ কোন গোপনীয় স্থানে করা উচিত। ব্রাহ্মণ বদি তাহার 

সহিত এ স্থানে উপগ্তিত হয়েন, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিষয়ে পরামশ গ্ছির 

হইতে পারে । জাঙ্ণ সম্মত হইলেন। গোপনীর স্থানে সিপাহীগণ অবশ্থিতি 

করিতে লাগিল। ব্রাহ্গণ উপস্থিত হইয়া তাহাদের নিকটে স্বকীয় প্রস্তাবের 

উল্লেখ করিলেন। অমনি আফিপারের সঙ্গেতমাত্র মিপাহীগণ তাহাকে অব- 

রুদ্ধ করিল।* পিপাহীগণ মব্বপ্রথম ত্রাঙ্গণের কা শুনিয়াই ইংরেজ অধি- 

নায়ককে এ শিষয় জানাইয়াছিল। অধিনায়ক ব্রাঙ্মণকে অবরুদ্ধ করিখার 

আদেশ দিয়াছিলেন। সিপাহীগণ এইরূপে অধিনায়কের আদেশপালন করিল। 

সেই দিনই সৈনিকপিখচারালয়ে এতদেশীয় আফিসারদিগের নিকটে ত্রাঙ্গণের 
বিচার হইল। বিচারকগণ ফাসির আদেশ দিলেন। সেই দিনই গোধুলিসময়ে 

সমবেত পিপাহীদিগের সমক্ষে ব্রাহ্মণ ফাঁসিকাষ্ঠে বিলঘ্িত হইলেন। এ পর্যান্ত 

মিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ছিল। যাহারা ষড়যন্ত্রের কথা অধিনায়ককে জানাইরা- 

ছিল, অধিনায়কের আদেশানুধারে বাহবা ষড়বন্বকার্াকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল, 

তাহারা বে, সহসা উদ্ভেজনায় অধীর হইবে এবং অধীরতাপহকারে ইংরেজের 

আধিপত্য বিলুপ্ত করিতে দলবদ্ধ হইয়া উঠিবে, তাহ! কর্তৃপক্ষ কখন ভাবেন 

নাই। কিন্ত তাহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কাধ্যতঃ তাহা ঘটিল না। ব্রাঙ্গণের 

'অপমৃত্যু দেখিয়া, হিন্দু সিপাহীগণ স্তম্ভিত হইল, সহস! তাহাদের এক জন 
অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃম্বরে কহিল-_“দেখ, আমাদের ধর্দের জন্ত এক জম কেমন 

অ্লানতাবে দেহত্যাগ করিলেন” বারুদস্তগে অগ্রিন্ম,লিঙ্গ পড়িলে যেরূপ 

কাও সঙ্ঘটিত হয়, দিপাহীর এই কথায় সেইরূপ ভয়াবহ গোলযোগ ঘটিল। 

উহাতে সিপাহীদিগের সমস্ত রা মস্ত আন্্গতা, সমস্ত বিশ্বস্তভাব যেন 

অনন্ত বায়ুরাশির মধ্যে বিলীন হইল। িপাহীদিগের আকন্মিক উত্তেজনা 
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ইউরোপীয়গণ উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর শাহার! আপনাদের স্থানে স্থির- 
ভাবে থাকিতে পারিলেন না। ইংরেজ সেনানায়কগণ পলায়নে বাঁধ্য হইলেন । 
দেওয়ানিৰিভাগের কর্মচারিগণ এবং শ্রীষ্টধর্মীবলম্বী অন্ঠান্ত অধিবাসিগণ 
আত্মরক্ষার জন্য স্থানান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
সৈনিকবিভাগ ও দেওয়ানিবিভাগের কন্মচারিগণ, এবং স্বাধীন ইউরোগীয় 
বা ফিরিঙ্গিগণ সকলেই আলীগড় হইতে তাড়িত হইলেন। ই'হাদের কেহ 

কেহ আগরার অভিমুখে গমন করিলেন । কেহ কেহ মীগাটের দিকে ধাবিত 

হইলেন। যাহারা আগরার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারা নিরাপদে 

নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়েন। বাহার! মীরাটের দ্রিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, 

তাহাদিগকে পথে বিপত্তিকর ঘটনাজালে পরিবেষ্ঠিত হইতে হয়। কিন্ত 

আলীগড় হইতে যাত্রাকালে কেহই আক্রান্ত ব৷ আহত হরেন নাই। সিপাস্থী- 

গণ তাহাদিগকে সদয়ভাবে বিদায় দিয়াছিল। এতদ্দেশার আফিসারগণ রোদন 

করিতে করিতে তাহাদের অন্থুগমন করিগাছিলেন। রি 

ইউরোগীয়গণ আলীগড় হইতে এইরূপে তাড়িত হইলে, সিপাহীগণ ও 

পল্লীবািগণ আপনার্টদর নির্দিষ্টকাধ্য সম্পাদনে উদ্ভত হইল। এখন তাহাদের 

এই উদ্ভধম কোন অংশে ব্যাহত হইল না। তাহার] পিন বাধায় কালেক্টরির 

৭ লক্ষ টাক আগনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। কারাগারের করেদীদিগকে 

ছাঁড়িয়া দ্বিল। ইউধোপীয়দিগের আবাসগৃহ ভন্মীভূত করিয়া ফেলিল। 

যাহা কিছু ইউরোগীয়র্দিগের অধিকৃত, যাহা কিছু ইউরোপীয়দিগের ব্যবহৃত, 
সংক্ষেপে যাহা কিছু ইউরোপীয়দিগের সহিত সংস্থষ্ট, তৎসমুদয়ই বিলুষ্ঠিত বা 
বিনষ্ট হইল। আলীগড়ে ইংরেজের প্রাধান্ট, ইংরেজের ক্ষমতা! বা ইংরেজের ' 

আধিপত্যের কোন নিদর্শন রহিল ন1। সিপাহীগণ টাকা লইয় দিল্লীর অভিমুখে 

প্রস্থান করিল। পল্লীবাসিগণ ও নগরের জনসাধারণ অর্থ এবং বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি, 

লইয়া, আপনাদের বানস্থানে অব্থিতি করিতে লাগিগ। উপস্থিত গময়ে 

ইহাদের মধ্যে শাস্তিস্থাপন বা আধিপত্যবিস্তারের জন্ত কোন ব্রিটিশ রাজপুরুষের 

আবির্ভাব হইল না। যখন এই স্থানে ইংরেজের ক্ষমতা পুনব্ধবার কিয়দংশে 
গ্রতিষঠিত হয়, তখন উহার অবস্থা দশনে ইংরেজগণ, ধিশ্মিত € চমকিত 

হইয়াছিলেন। এই সময়ে এক জন ইংরেজ এই স্থানে *দার্পণ করিয়া 



উত্তরপশ্চিম প্রদেশ । ১৫ 

লিখিয়াছিলেন--“আমাদের সমক্ষে আলীগড় বিম্ময়কর দৃশ্তঠের বিস্তার করিল। 

বাঙ্গালা, কারাগার প্রভৃতি সমন্তই বিলুষ্িত ও ভম্মীভূত হইয়াছিল। * * 
আমাদের উপস্থিতিতে স্থানীর লোকে অনুসন্ধানের আশঙ্কায় বিলুঠিত দ্রব্যাদি 

এদিকে ওদিকে ফেলিয়! দিয়ছিল। কয়েক মাইল পধ্যন্ত পথের উভয়পার্ে, 

জঙ্গলে, কূপে তৈজসপতাদি এবং শামপেন্ হইতে হলগয়েলের বটিকা পর্য্যস্ত 
ও বহুমূল্য কিংখাপ হইতে পুরাহন পরিচ্ছদ পর্যন্ত সমস্ত দ্রব্য বিক্ষিপ্তভাবে 

রহিয়াছিল” |* 

২০শে মে আলীগড়ে এইরূপ আকম্মিক গোলযোগ ঘটে। পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে যে, ৯ সংখ্যক সিপাহীদলের কতক অংশ বুলন্দসহর, ইটোা এবং 

মইনপুরীতে ছিল। আলীগড়ের ঘটনার সংবাদ অবিলথ্ধে শী সকগ স্থানে 
পঁহছিল। এ সকল স্থানের সিপাহীগণও আপনাদের সহযোগীদিগের উত্তেজনায় 

একান্ত অধীর হইয়! উঠিল। বুলন্দসহরে তাদুশ গোলযোগ ঘটে নাই। 
সিপাহীগণ কেবল শ্নাগার লুঠনপর্ববক প্রস্থান করে, কিন্তু ইটোয়া এবং 
মইনপুরীতে অন্তরূপ ঘটনার আবির্ভাব হয়। 

ইটোয়! মীরাটের পথের পার্খে আগরাঁর প্রার় ৭৩ মাইল দক্ষিণপূর্বে 
অবস্থিত। এই স্থানের অধিবাসিগণ শান্তভাবে ও সন্ষ্টচিন্তে কাঁলযাপন 

করিতেছিল। উপস্থিত সময়ে ও স্কানে নানারূগ উন্নতির নিদর্শন পরিলক্ষিত 

হইতেছিল। মেমাসের প্রারস্তে এই বিভাগের সর্ধত্র *নুশৃঙ্খলভাবে সমুদয় 
কার্ধ্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি উপদ্রব অনেক পরিমাণে 
কমিয়! গিয়াছিল। বিনা গোঁলযোগে রাজস্ব সংগৃহীত হইতেছিল। বহুসংখ্য 

পাঠাগার ও বিগ্াালয় স্থাপিত হইয়াছিল । বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের অভিনব 

পথ খোলা হইয়াছিল। খালের জলে বহুবিস্তীর্ণ শস্তক্ষেত্রসমূহের উর্বরতাশক্তি 

বৃদ্ধি পাইতেছিল। অধিবাসিগণ সাধঞ্ণত: প্রফুল্ল ও সন্তষ্ট ছিল। এইরূপ 
সম্তোষ, এইরূপ প্রফুল্লতার মধো সহস1 মহাবিপ্রবের আবির্ভাব হইন্ল। উহার 
ধঘাতে সমুদয় শৃঙ্খলা, সমুদর জুনিয়ম বিনষ্ট হইয়া গেল । 

যখন আগর! হইতে মীরাঁট এবং দিল্লীর সংবাদ ইটোয়াতে উপস্থিত হয়, 
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১৬ দিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

তখন মাজিষ্ট্েট হিউম সাহেব, বিপ্লধকারী সিপাহীদিগের অবরোধে কৃতসঙ্কন্ন 

হয়েন। যেহেতু এই সকল সিপাহী আপনাদের আবাসবাটাতে গিয়াই হউক, 

অথবা চারি দ্রিকে বেড়াইয়াই হউক, পার্শবন্তী স্থানের অধিবাঁপীদিগকে 

সমুন্তেজিত করিতে পারিত। এই উদ্দেম্তে শাস্বীগণ সাধারণের গন্তব্য পথের 

পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হয়। ১৬ই মে রাত্রিকালে ইহারা মীরাটের 

৩ সংখ্যক অশ্লারোহী দলের ৭ জন সওরারকে অবরোধ করে। অবরুদ্ধ 

মওয়ারদিগের পিস্তল ও তরবারি ছিল। ইহারা যখন ইটোয়ার সৈনিক- 

নিবাসে উপপ্থিত হয়, তখন অবরোধকাঁবীদিগকে বাধ! দিয়া, এক জন 

উংরেজসেনানায়ককে গুলি করে, এবং আর এক জনের নিধনসাঁধনে উদ্যত 

হয়। ৯ সংখাক দলের এক জন সিপাহী এবং নগরের কোতোয়াল আক্রমণ- 

কারী সওয়রকে নিহত করে। ইহার মধ্যে শান্ত্রীগণ আক্রমণকারী অপর 

সওয়ারদিগের স্ুপীন হয় । এক জন সওয়ার গুণিতে প্রাণ বিসর্জন করে, 

হই জন তরবারির আঘাতে গতানু হয়। ই জন পলায়ন করে। ইহাদের 

এক জন পুণিগ কর্তক অবরুদ্ধ হয়। ইহারা সকলে ফতেহপুরবিভাগের 
অধিবাসী পাঠান। 

ইহার কয়েক দিন পরে উক্ত ৩ সংখাক অশ্বারোহী দলের কয়েক জন 

পলাতক সওরার ইটোর।র সদর &্রেশনের প্রায় ১* মাইল দুরবন্ভী যশোনন্তনগর- 
নামক স্থানে উপপ্সিত হয়। ইহারাও অন্ত্রশন্ষে সজ্জিত ছিল। ইহারা যে 

গোরুর গাড়ীতে যাইতেছিল, শান্্ীগণ তাহ! অবরুদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে অন্তর 

পরিত্যাগ করিতে কহে। সওয়ারগণ অস্ত্রা্ির উন্মোচনের ভাণ করিয়া সহসা 
অবরোধকারীদিগকে বন্দুকের গুলিতে নিহত করে । অতঃপর ভ্তাহাঁরা একটি 

হিন্দু-দেবালয়ে যাইয়া! আগ্রক্ষায় প্রস্তত হয়। দেবালয়টা বদিও ক্ষুদ্র, তথাপি 
সুদৃঢ় ছিল। উহার সন্মুথে একটা প্রাটীক্কবষিত বক্ষবাটিক! রহিয়াছিল। 

সওয়ারদ্বিগের উক্ত দেবাঁলয়ে গমনের সংবাদ পাইয়া, মাঁজিষ্ট্রেট সাহেব 
আপনার বগি প্রস্তত করিতে আদেশ দ্রিলেন। আদেশান্ুসীরে অবিলম্বে বগি 

প্রস্তুত হইল। মাজিষ্ট্েট সাহেব অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া, আপনার সহকারীর 

সহিত শকটে আরোহণপুর্র্বক ঘশোবন্তনগরে বেল ৯টার সময় যাত্রা করিলেন। 

তিনি নির্দিষ্ট স্তানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সওয়ারগণ যে স্থলে অবশ্থিতি 
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করিতেছে, তাহা সহসা হস্তগত করা নুসাধ্য নয়। নিম়শ্রেণীর মুসলমান 

অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়! চারি দিকে ছিল। কথিত আছে, ইহার! মাজিষ্ট্রেট 

সাহেবের কোনরূপ সাহায্য করে নাই। যেসকল সিপাহী ইটোয় হইতে 
আসিতে আদি হইয়াছিল, তাহারা পথ ভুলিয়া! যাওয়াতে উপস্থিত হইতে 

পারে নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে পুলিশের অস্ত্রধারী লোক ছিল। 
ইারাও তাদৃশ কার্য্যপটুতা প্রদশন করে নাই। একজন প্রহরী দেবাঁলয়ের 

দধারদেশে উপনীত হয়। কিন্ত হতভাগ্য আপনার বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন 

করিতে গিয়!, সওয়ারদিগের অন্ত্রাথাতে দ্েহন্যাগ করে। মাজিষ্ট্রেট সাহে- 

বের সহকারী আহত হয়েন। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অন্য উপায় না 

দেখিয়া, আহত বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া! ইটোরায় প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে 

সওয়ারগণ রাত্রিকালে প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যে দেবাপয় পরিত্যাগপূর্ববক স্থাঁনাস্তরে 
পলায়ন করে । 

এই ঘটনার পর দ্রিন আলীগড়ের সিপাহীগণ ইংরেজদিগের পক্ষ পরিত্যাগ 

করে। এই সংবাদ তৃতীয় দিনে ইটোয়াতে পৌনু'ছে। মাজিস্ট্রেট সাহেব 
ইটোয়ার সিপাহীদিগের অধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করেপ্প। আলীগড়ের 

সৈনিকদলের যে সকল সিপাহী ইটোয়াতে ছিল, তাঁভারা! সহযোগীদিগের 

বিপক্ষতাচরণের সংবাদ জানিতে ন। পারে, এজন্য তাহাদিগকে স্থানাস্তরিত 

কর! সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সংবাদ দীর্ঘকাল গোপনে রাখার সম্ভাবৃন। ছিল না। 

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্তৃপক্ষের নিকট সাহাধ্যকারী সৈন্যের জন্ত প্রার্থনা করিয়া- 

ছিলেন। এই সাহাষ্যকারী সৈনিকের সমাগম সময়সাঁপেক্ষ ছিল। এই 
.মকল কারণে ইটোয়ার সিপাহীর্দিগকে বরপুরানামক স্থানের পুলিশ ষ্টেশনে 

যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। দিপাহীগণ প্রথমতঃ প্রফুল্লচিন্তে নির্দিষ্ট স্থানে 
যাত্রা করিল। কিন্তু ছুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই তাহাদের 
অনেকের ভাবাস্তর ঘটিল। তাহার! স্বধিনায়কের আদেশ না মানিয়া, ইটোয়ায় 

ফিরিয়া গেল। কতিপয় সিপাহী এবং তাহাদের এতদেশীয় জাফিসারগণ 

প্রশান্তভাবে রহিলেন । ইহারা ইউরোপীয় কর্মচারীদিগকে তাহাদের বালক 

বালিক1 ও মহিলাদিগের নমহিত নিরাপদে বরপুরায় লইয়া গেল। এপিকে 

উত্তেজিত সিপাহীগণ ইটোয়াতে প্রত্যাবর্তন করিল। উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ 
৩ 
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তাহাদের সহযোগী হইল। ইহারা বিপ্লবের নির্দিষ্ট কার্য অসম্পূর্ণ রাখিল ন1। 

ধনাগার বিলুষ্টিত হইল, কয়েদীগণ মুক্তিলাভ করিল, গবর্ণমেণ্টের আফিস এবং 

ইউরো পীয়দিগের আবাসগৃহ (মাজিষ্টরেটের আবাঁসবাটী ব্যতীত ) ভন্মীভূত 
হইয়! গেল। মাজিষ্টেট সাহেব ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন।* তিন চারি 
দিনের জন্য ইটোয়াতে ইংরেজশাসনের সমুদয় চিহ্ন অন্তহিত হইল। 

ইটোয়ার বিপ্রবগ্রসঙ্গে মহামতি হিউম সাহেব বিশদভাবে ভারতবাপী- 

দিগের মহৎ গুণের বর্ণনা করিয়াছেন । এই বর্ণনা পাঠ করিলে, এক দিকে 

যেমন ভারতবাসীদিগের প্রগাঢ় বিশ্বস্ততা ও অপরিসীম প্রভূভক্তির পরিচয় 

পাওয়া যায়, অপর দিকে সেইরূপ রাজ্যশীদনোচিত দক্ষতা, বীরোচিত নির্ভী- 

কতা ও আত্মত্যাগের নিদশন লক্ষিত হয়। হিউম সাহেব আপনার পলায়নের 

কথা এই ভাবে লিখিয়াছেন_-“আমি রাত্রিতে পলায়ন করি, চারি দ্িক 

চন্দ্রীলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল । আমার পরিচ্ছদ ও পাগড়ীর উপর এক 

খানি চাদর ছিল। পেন্টালুন খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। পায়ে দেশী জুতা 

ছিল। গয়াদীন নামক এক জন চাপরাসী এবং এক জন নগরবাসী আমার 

সঙ্গে যাইতেছিল & সিপাহীরা যদি আমাকে কালেক্টর বলিয়। জানিতে পারিত, 

তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমার প্রাণ যাইত। আমার সঙ্গীদ্য়ও নিহত হইত । 

কিন্ত যাইবার সয়ে বিশ্বস্ত চাপরাসী ও নগরবাসী সিপাহীদিগের সহিত নানা 

কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল। এইরূপ করথাবার্ভীয় সিপাহীরা আমাকে 

চিনিবার অবসর পায় নাই। ৯ সংখ্যক পদাতিদলের অধিকাংশ সিপাহী 

দিল্লীতে গিয়াছিল। ইহারা বেশী টাক সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। 

যেহেতু আমি আমার বন্ধু কুমার লক্ষণ সিংহ এবং কুমার জরসিংহের (ইহারা 

প্রতাপনের নামক স্থানের চৌহানবংশীয় রাজপুত । লক্ষ্মণ সিংহ শেষে রাজা 

হয়েন।) সাহাযো অধিকাংশ টাকা পূর্বেই আগরায় পাঠাইয়া ০০৪ 

* মার্টিন সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন যে, মাজিষ্টরেটে মহিলার বেশে পলায়ন করেন। 

কিন্ত হিউম সাহেব সয়ং অন্যরূগ নির্দেশ করিয়াছেন ।--114/%, 2427 £7462/6, 

7/. 71. /. 492. মাজিষ্ট্রেট হিউমূ সাহেবের ক্রমে পদোন্নতি হয়। ইনি ভ্ভাসনাল 

কঙ্গেস বা জাতীয় মহাসমিতির প্রধান পরিপোষক। ইনি যেরূপ সদাশয়, সেইরূপ 

ভারতহিতৈষী । ভারতবাসীদিগের মঙগলসাধনে সর্বদা ইহার একাগ্রতা ও অধাবসায় 

পরি্ফ ট হৃইয় থাকে । 
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কিন্ত ৯'সংখ্যক সিপাহীদলের সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠে নাই। এই 

দলের কয়েক জন এতদ্দেশীয় আফসার এবং কুড়ি জন সিপাহী এক জন 

আহিরীজাতীয় স্ববাদারের অধীনে থাকে । ইহাদের বিশ্বস্ততা বিচলিত হয় 

ই । ইহারা আমার পলায়নের সময়ে অন্ত যে সকল ইউরোপীয় পলাইতে- 

ছিলেন, তাহাদিগের সকলকেই রক্ষা করে”। 

যখন গোবালিয়রের সৈনিকদল উপস্থিত হয়, তখন বে গকল ভারতবাপী 

কালেক্টর হিউম সাহেবের পক্ষপমর্থন করিতেছিলেন ; তাহারা মকলেই 

বলিয়াছিলেন যে, এই সিপাহীরা নিঃসন্দেহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইয়া 

উঠিবে। এই সঙ্কটকালে ত্রিশটী কুলমহিল! ও বানকবাঁলিকা হিউম সাহে- 

বের নিকটে ছিল। হিউম সাহেব ইহাদিগকে আগরায় পাঠাইতে উদ্যত 

হয়েন। উত্তেজিত লোকে চারি দিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পল্লীর পর 

পল্লী বিলুষ্ঠিত, গৃহের পর গৃহ ভন্মীভূত হইতেছিল। সশস্ত্র দিপাহীগণ ফিরি- 
ঙ্লীর, প্রাণবিনাশের জঙন্। একাগ্রতার পরিচয় দিতেছিল। এই সময়ে রাজ। 

লক্ষ্মণসিংহ, তাহার ভ্রাত। অন্ুপসিংহ এবং জরপিংহ, অসহায় ইউরোপীয় মহিল! 

ও বালকবালিকাদ্িগকে সঙ্গে লইয়৷ আগরায় উপনীত হয়েনঙ্ঈ ইহ! জুন মানে 
ঘটে। জুলাই মাসে হিউম সাহেব আপনার বিভাগে ফিস পারেন 
নাই। এই সময়ে ইটোয়া-বিভাগের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ্টঅনেকেই 

হিউম সাহেবকে অন্থুরোধ করে । হিউম সাহেব সমগ্র বিভাঁগ পাঁচটা বড় 
তহশীলে বিভক্ত করেন। প্রতি তহণীলে এক এক জন শাসনকর্তা নিয়োজিত 

হয়েন। ইহার! সকলেই ভারতবর্ধীয়। ই'হাদের নাম কুমার জরসিংহ, রাজা 
*যশোবস্ত সিংহ (ইনি ব্রাহ্মণ ), কায়স্থজীতীর চৌধুরী গঙ্গা প্রসাদ, লাল! লায়েক 

সিংহ এবং মথুরানিবাসী নৈশ্তজাতীর এক জন প্রাচীন তহণীলদার। এইরূপে 

সম্্ান্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও কায়স্থের উপর ইটোয়৷ বিভাগের শাসনভার 

ঈমর্পিত হয়। ই'হারা যথারীতি আপনাদের কর্তব্যসাধন করিয়াছিলেন । 

ঘোরতরবিপ্রবের সময়ে ই'হাদের সুশীসনশু্খল। অব্যাহত ছিল? পাঁচ মাস 
কাল, ই হার! আপনাদের অধীন জনপদ শাসন করেন। প্রতি সপ্তাহে ই'হার। 

আপনাদের কার্্যবিবরণ হিউম সাহেবের গোচর করিতেন। ই'হাদের শাসন- 

কাধ্যের বিরুদ্ধে কেহই কোন কথা বলে নাই। কেহ ই'হাদিগকে ক্ষমতার 
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অপব্যবহার ঝা ন্তায়পরতার অবমাননা করিতে দেখে নাই। ই'হারা অপর 

স্থানে কি ঘটিতেছে, তাহাগও সন্ধান লইতেন। ইহাদের নিকট হইতে 

স্থানান্তরের ইউঝোপীয়গণ কাণপুরের সেনাপতি নীলের সংবাদ অবগত হয়েন। 

ইহাদের যত্লে ইংরেজ সৈনিকদিগের জন্য সাত শত উষ্ সংগৃহীত হয়। এই 

সকল বাহন পাওয়াতে তাহারা সহজে লক্ষৌ নগরের অভিমুখে অগ্রসর হয়। 

এইরূপ বিপত্তিকালে, এইরূপ উত্তেজিত লোকের মধ্যে কোন ইংরেজ রাজ- 

পুরুষ ই'হাঁদের অপেক্ষা অধিকতর সুশাসনক্ষমতা ও নিভীকতার পরিচয় 

দিতে পারেন কি না, সন্দেহ। হিউম সাহেব স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, 

কোন ইংরেজ ই'হাদের স্তায় দক্ষতার সহিত জনপদ শাসন করিতে পারেন 

নাই। অধিকন্ত ওরিয়া তহশীলের বধীয়ান্ বৈশ্তের স্যাঁয় কেহ নির্ভীকত। ও 

বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েন নাই । 

এই বর্ষীয়ান বৈশ্তের অপুর্ব বিশ্বস্ততার কথা এস্থলে সংক্ষেপে বণনীয়। 
বাসীর উত্তেজিত সিপাহীগণ যখন ই'হার তহশীলের অভিমুখে অগ্রসর হয়, 

তখন ইনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও টাকা স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। ই'হার 

ছুই একটা বিশ্বস্ত, লোক ব্যনঠীত কেহই এ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্ত 

ঘটনাক্রমে. ক্ঞজড দুরাচার লৌক এ বিষয় অবগত হইয়া, উত্তেজিত সিপাহী- 

দিগকে ৩ংশালদার সমস্ত টাকাকড়ি স্থানাস্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া- 

ছেন। যদি ্  চারেরা সিপাহীদ্দিগকে না বণিত, তাহা হইলে সিপাহীরা 

কিছুই করিত না। যেহেতু তাহারা ভাবিয়াছিল যে, অন্তান্ত তহশীলের ন্যায় 

এই তহশীলও বিলুষ্ঠিত হইয়াছে। এখন সিপাহীর! সন্ধান পাইয়! বৃদ্ধ তহশীল- 

দারকে ধরিল এবং তাহাকে টাকা বাহির করিয়া দিতে বলিল। কিন্তু রাজভক্ত 

বর্ীয়ান্ পুরুষ কিছুতেই গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিলেন নাঁ। উত্তেজিত 
সিপাহীগণ তাহাকে ফীপসি দিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। কিন্তু ইহাতেও তিনি 

বিচলিত হইলেন নী । অবশেষে তাহারা একটী পিস্তলের কামানের সহি 

তাহাকে বাঁধিল। বৃদ্ধ তহণীলদার এই কামানের সহিত আবদ্ধ রহিলেন। 

তথাপি তিনি রক্ষণীয় অর্থ ও কাগজপত্র কোথায় আছে, বলিলেন না। 

সিপাহীরা বৃদ্ধকে কামানের সহিত টানিয়া ইটোয়ায় আনিল। . বৃদ্ধ এই 
অবস্থায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইটোয়াবাসিগণ তাহার বার্ধক্য, 
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তাহার সৌম্যাকৃতি, তাহার ছুর্দীশা দেখিয়া, ঠাহাকে ছাড়িধা দিতে বলিল। 

লোকে বর্ষীয়ান রাজকন্মচারীকে সিপাহীদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া মথুরায় 
তাহার নিজ বাড়ীতে লইয়া গেল। এইরূপে কঠোর পাঁড়নে তথায় তিনি 

দেহত্যাগ করিলেন। ইংরেজ যে ধৈশ্ঠ মৃহাজনদিগকে কাপুরুষ বলিয়। অবজ্ঞার 

ভাবে দেখেন, এই বর্ষারান্ ধৈগ্ত তাহাদের মধ্যে এক জন। বিশ্বস্ততা ও 

রাজভক্তির সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া, কিরূপ নিভীকচিণ্ডে দেহত্যাগ করিতে 

হয়, তাহা তিনি জানিতেন। পুথিবীর কোন দৃঢ়ত্রত পুরুষ হহা! অপেক্ষা 

অধিকতর রাজভক্তি ও বিশ্বস্তঙাবের পরিচয় দিয়াছেন কি না, ইতিহাস তাহা 

আজ পধ্যন্ত দেখাইতে পারে নাই । 

পুব্বে রাজ! লক্ষ্মণ সিংহের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । সেপ্টের ও অক্টোবর 

মাসে উত্তেজিত পিপাহীগণ আগর! আক্রমণের উদ্ভোগ করে। ইহার কিরূপ 

বলসম্পন্ন ছিল এবং অস্ত্রাদি কি পরিমাণে সঙ্গে আনিয়াছিল, ইংরেজ কর্ত- 

পক্ষ তাহা জানিবার জন্য সাতিশয় উৎম্্ক হয়েন। তাহারা এই উদ্দেম্তে 

চর প্রেরণ করেন। কিন্ত চরগণ প্রয়োজনীয় সংবাদলাভে কৃতকাধ্য হয় নাই। 

তাহাদের কেহ কেহ ধৃত ও ফাসিকাষ্ঠে বিলপ্ষিত হয়, কেহ কেহ অকুতার্থ 

হইয়া ফিরিয়া আইসে। অভীষ্ট পিদ্ধ হইল ন] দেখিয়া, কর্তৃপক্ষ ছুশ্তস্তা গ্রস্ত 

হইলেন। এই সময়ে রাজ। লক্ষ্মণ সিংহ পংবাদ আনিবার জন্ত গ্রস্তত হইলেন। 

এই কাধ্য যেরূপ বিপন্তিজনক, সেইরূপ অসংসাহদিক ছিল। ঝাজ। লক্ষ্মণ 

সিংহ আগরার অধিবাসপী। আগরার লোকে তাহাকে চিনিত। আগরাঁর 

প্রায় ২,০০০ হাজার দুরুত্ত লোক উত্তেজিত সিপাহীদিগের শিবিরে অবস্থিতি 

, করিতেছিল। ঘদি কেহ চিনিতে,পারে, তাহ! হহলে তাহার মৃত্যু অনিবার্ধয। 

কিন্ত লক্ষণ সিংহ কিছুতেই পশ্চাদ্পদ্দ হইলেন না। তিনি সন্যাসীর বেশে 

সিপাহীদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন; ছুই তিন দিন সেখানে থাকিয়া, 

নমুদ্ধ় অবস্থা পর্যযবেক্ষণপূর্বক আগরার কর্তৃপক্ষের নিকটে ফিরিয়। আসিলেন। 

কর্তৃপক্ষ এই অসংসাহসিক ক্ষত্রিয়ের নিকটে সমুদয় বিবরণ অবগত, হইলেন । 

এই স্থলে অসামান্ত বীরত্ব ও সাহসের আর দুইটা দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতেছে। 

উপস্থিত ইতিহাসে অনেক স্থলে দেওয়ানিবিভাগের ইংরেজ কর্মচারীর সাহ- 
সের বিষয় বণিত হুইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর প্রভৃতি কর্মচারিগণ আরার 



২২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

উদ্ধারে কিরূপ বারত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইতিহানপাঠকের অবিদ্দিত 

নাই। কিন্ত এইরূপ দৃষ্টান্ত কেবল ইংরেজের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। 

দেওয়ানিবিভাগের ভারতবর্ষীয় কন্মচারীও এ ব্ষিয়ে ইংরেজের পার্শে স্থান 

পরিগ্রহ করিয়াছেন, এমন কি ইংরেজ ভপেক্ষা অধিকতর সাহসের পৰি- 

চয় দিয়া ম্মরণীর হইয়া রহিয়াছেন। উজীর আলি নামক এক জন সন্তাস্ত 

মুদলমান দেরার দেওয়ানি আদালতের উকীল ছিলেন। শেবে ইনি পকালতি 

পরিত্যাগ পূর্বক গবধণমেন্টের কন্ম গ্রহণ করেন। মাজিষ্টেট হিউম সাহেব 

ইহাকে ক্রমে রাজন্ববিভাগের সহযোগী সেরেস্তাদার করিয়া দেন। যখন 

ইটোয়াতে বিপ্লব ঘটে, তখন ভ্ররাচার গুজরগণ জেলার সকল স্থানে দৌরাত্ম্য 

করিতোছল। উজীর আলি এই দস্থ্যদ্মনে নিয়োজিত হয়েন। তিনি যে 

বিভাগের ভার পাইয়াছিলেন, সেই বিভাগে দস্থ্যদিগের উপদ্রব নিরাঁকৃত 

হইয়াছিল। একটা তুর্গ দন্্যুদিগের অধিকৃত ছিল। উজীর আলি উহা 

অধিকার করিতে গেলে, দস্থ্যগণ বাধা দের়। আক্রমণকালে তাঁহার কতিপয় 

লোক নিহত হয়। কিন্তু উজীর আলি ইহাতে নিরস্ত হয়েন নাই। দস্থ্যদিগের 

অস্ত্রাদি উজীর আলির লোকের অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। ইহাতেও 

উজীর আলি হতোগ্ভম হইয়া পড়েন নাই। তিনি সব্বপ্রথম মই দ্বারা ছে 

আরোহণ করেন। তাহার উদ্ধমে, সাহসে, সর্বোপরি অপরিসীম বীরত্বে 

গুজরগণ পরাজিত ও দুর্গ আঁধকৃত হয়। 

হিউম সাহেব যখন আলীগড়ের মাজিষ্ট্রেটের কর্ম করিতেন, তখন রামপুর- 

নিবাসী এক জন পাঠান তত্রত্য কারাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন । পালোয়ান বলিয়। 

ইনি সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ছিউম প্লাহেব সর্বদা কারাগারে যাইতেন, 

কয়েদীদিগের কাধ্যকলাপ পধ্যবেক্ষণ করিতেন এবং সমস্ত বিষয়ের সুশৃঙ্খল! 

দেখিয়া সন্তষ্ট হইতেন। এইকবপে কারাধ্যক্ষ পাঠানের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা 

ও বন্ধৃত। জন্মে। মইনপুরী ও দিল্লীর পথে সর্বদা ডাক চুরি যাওয়াতে হিউর্ম 

সাহেব ও চৌর্য্ের অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয়েন। তিনি এই সময়ে কারাধ্যক্ষ 
পাঠানকে চৌধ্যের অন্ুসন্ধানার্৫থে গ্রেরিত গুপগুচরদ্িগের অধিনায়ক করেন। 

পাঠানের চেষ্টায় অপহারকগণ ধৃত ও দণ্ডিত হয়। এই কাধ্যের পুরস্কার স্বরূপ 
উদ্ত কর্মচারী মজঃফরনগর জেলার একটা বিভাগের তহশীলদার হয়েন 
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যখন সিপাহীবিপ্রব ঘটে, তখন হিউম সাহেব তাহার নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়া- 
ছিলেন যে, তিনি যেন এসময়ে গবর্ণমেন্টের প্রতি বিশ্বস্তভাবে থাকেন। 
তাহার যত্তে যে, তদীয় পদোন্নতি হইয়াছে, ইহা যেন মনে থাকে । এই সময়ে 

গন্তবাপথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। পত্রাদি যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হইত না। 

মাহা হউক, ঘটনাক্রমে পাঠান কর্মচারীর এক খানি পত্র হিউম সাহেবের 
হস্তগত হয়। তাহাতে লেখা ছিল, “আমি কখনও নিমকহারাম হইব ন]। 

আমার চেষ্টায়, যতদূর হইতে পারে, তাহা করিব। ইহার পর ভগবানের 

উপর নির্ভর ।” সাহসী তহশীলদার এই সময়ে আপনার তহণীল সুরক্ষিত 
করিয়াছিলেন। তরী আত্মীয়স্বজন ও অন্লচরগণ এই কার্যে তাহার প্রধান 
সহায় ছিল। উত্তেজিত সিপাহীগণ ছুই তিন বার তহশীল আক্রমণ করে, 

সাহসী পাঠান তহশীলদার তাহাদের আক্রমণ নিরস্ত করেন। ইহার পর 
বহুসংখাক সিপাহী সমাগত হইয়া, এই স্তান অবরোধ করে। অবরোধকারী- 

দিগের মধ্যে ৩ সংখ্যক অস্বারোহীদলের মুসলমান সৈনিকগণ ছিল। পাঠান 
তহুণীলদার ইহাদের অপরিচিত ছিলেন না। উহার! তাহার মন্লমুদ্ধকৌশলের 
বিষয় অবগত ছিল। এজন্য মুনলমান সৈনিকগণ তাহার জীবনরক্ষা করিতে 
আগ্রহযুক্ত হয়। তাহারা তহশীলদারের নিকটে যাইয়া কহে, কোম্পানির 
রাজত্বের অবসান হইয়াছে, এখন দিল্লীর সআরাটের অধীনতা স্বীকার কর! 
তাহার পক্ষে শ্রেয়; ৷ তিনি পূর্বে যেমন কোম্পানির নামে আপনার তহমীল 
রক্ষা করিতেছিলেন, এখন দিল্লীর সম্রাটের নামে সেইরূপ করুন। তিনি যদি 
ইচ্ছা করেন, তাহা! হইলে তাহাদের চেষ্টায় দিল্লীর একটা প্রধান রাজকার্ষ্য 
গ্রাইতে পারেন, অথব! তিনি যদি নির্ধিীঁদে তাহাদের হস্তে আপন তহ্ণীলের 
ভার সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহার আত্মীয়স্বজন ও সম্পত্তির সহিত 
ত্রাহাকে নিরাপদে রামপুরে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাহসী পাঠান 
তহশীলদার কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। সিপাহীদিগের বাক্্চাতুরী, 
সিপাহীদিগের প্রতিশ্রতি, সিপাহীদিগের ক্রোধ সমস্তই তাহার নিকটে ব্যর্থ 

হইল। তিনি ইংরেজের অধীনতাপরিত্যাগে সম্মত হইলেন না, দিদ্লীর মোগল 
ভূপত্ির অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, বা স্বকীয় সম্পত্তি 
লইয়া নিরাপদে স্বদেশে যাইতেও উদ্যত হইলেন না । তিনি কর্তব্যপালনের জন্য 
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দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিছুতেই সেই প্রতিজ্ঞা স্থলিত হইল না। সাহসী 
পাঠান যখন সিপাহীদিগের প্রস্তাবে কিছুই সম্মত হইলেন না, তখন সিপাহীগণ 

তাহার রক্ষণীয় স্থান আক্রমণ করিল । ক্রমে বহুসংখ্যক সিপাহী আক্রমণকারী- 

দিগের দলে মিশিল। দৃব্রত তহশীলদার আক্রান্ত স্থান রক্ষার স্ুবন্দোবস্ত 

করিয়াছিলেন । কিন্তু আক্রমণকারীর সংখ্যাধিক্যে তীহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল 

ন1। কামানের গোলায় তাহার প্রবেশদ্বার উড়িরা গেল। সাহসী পাঠান অসি- 

হস্তে সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার পশ্চাতে তদীয় আম্বীয় ও 

অন্ুচরগণ অস্ত্রশস্ত্ে সজ্দিত হইল । বভসংখ্যক আক্রমণকারী তাহার জীবন- 

হরণে অগ্রসর হইয়াছে । নাঁভাতে সাহসী তহণালদীরের জ্রক্ষেপ নাই । তহ- 

শ্ীলদাঁর অসির আক্ষালন করিতে করিতে সেই বিপক্ষদলের গতিরোধে উদ্যত 

হইলেন। কিন্তু তাহার প্রয়াস সফল হইল না। তথাপি তিনি পশ্চান্দিকে 

ফিরিল্ন না। সেই মুক্তদ্বারপগে সেইরূপ বীরত্ব ও তেজন্বিতা সহকারে অসি- 

হস্তে করির। বীরশ্রেষ্ঠ তহণীল্দার আপনার আম্মীয়দিগের সহিত দেহত্যাগ 

করিলেন। চাপরাসী প্রভৃতি অনুচরগণ তীহার দৃষ্টান্তের অনুবস্তী হইল। 

কেবল কয়েক জন মাত্র এই ভয়ঙ্গর আক্রমণ হইতে আম্মরক্ষা করিতে সমর্থ 

হইল । সাহদী তহণীলদার এইরূপ আপনার অলোকসামান্ত কর্তব্যপরায়ণতার 

পরিচয় দ্রলেন। তিনি আপনার রক্ষণীয় স্কান সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি 

পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইলেও, আক্রমণকারীদিগকে কয়েক বার তাড়িত করিয়া- 

ছিলেন। শেষে আক্রমণকারীদিগের সংখ্যাধিক্যে তাহার শক্তি পর্য/্দস্ত হইল। 

তথাপি তিনি সম্মুখসংগ্রামে বিমুখ হইলেন না। কিছুতেই তাহার অসামান্ত 

প্রতৃভক্তি ও অপূর্ব বিশ্বস্ততা কলঙ্কিত হইল না। তিনি কর্মস্থলে আপনার, 

কর্তব্যপালনের জন্ প্রকৃত বীরপুরুষের স্তায় প্রশানস্তভাবে আত্মত্যাগ করিলেন । 

তাহার দৃষ্টান্তে তদীয় অনুচরগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়! উঠিল যে, তাহার! সেই 

স্থানে ত্তাহার স্তায় প্রশান্তভাবে আম্মোত্র্গ করিল। বোধ হয়, কোন সাহসী 

কার্ধ্যকুশল ইংরেজ ইহা অপেক্ষা মহত্তর কর্ম সম্পাদন করিতে পারেন নাই। 

এবং এই প্রভৃভক্ত ও দৃঢ়ব্রত তহশীলদারের ন্তায় আত্মোত্সর্গ করিয়া কর্তব্য- 

পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন নাই। 

এই অত্যুজ্জল স্ুকীর্তির পার্খে একটী অপকীর্তির ছায়া আছে। ধখন 
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পূর্বোক্ত তহশীলের বিধ্বংদ এবং তহশীলরক্ষাকারীদিগের নিধনের সংবাঁদ 
মজঃফরনগরে উপস্থিত হয়, তখন কালেক্টর সাহেব ভয়ে এরূপ অভিভূত হয়েন 
যে, তিনি অবিলম্বে গাঁড়িতে চড়িয়া মীরাঁটের অভিমুখে পলায়ন করেন । তাহার 

ভূত্যেরা এই সংবাদ সেরেন্তাদার ও তহশীলদারকে জানায়। সেরেস্তাদার 
ভাবিলেন যে, কালেক্টর সাহেবের পলায়নের কথা! শুনিলেই নগরের ছুরি 
লোকের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইবে। গৃহাদি বিলুষ্ঠিত বা ভন্মীভূত হইবে। সমুদয় 
হানে অরাঁজকতার নিদর্শন দেখা যাইবে। স্থতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি 

অশ্বারোহণে কালেক্টর সাহেবের পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন এবং তাহাকে অনেক 

বুঝাইয়া নগরে লইয়া আইসেন। কালেক্টর যাহাতে আবার পলাইতে ন! 
পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিয়।, এই রাজভক্ত সাহসী কর্মচারিদ্বয় নগরের 

শান্তিরক্ষার জন্য কালেক্টর সাহেবের নামে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, এবং 

অবিলম্বে সমুদয় ঘটন বিবৃত করিয়া এক জন উপবুক্ত কর্মচারীর জন্য সাহারাণ- 
পুরের কালেক্টরের নিকটে দূত পাঠাইয়া দেন। এই কর্মচারীর উপস্থিত না 
হওয়া*পধ্যন্ত তাহারা যথোচিত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত নগরের শাস্তিরক্ষা 

করেন। অন্ত ইংরেজ কর্মচারী আসিয়! জেলার ভার লইলে, পূর্বোক্ত ভীরু 
কালেক্টর সাহেবকে মীরাঁটে পাঠাইয়া দ্েওয়! হয় । কালেক্টর সাহেব নিরাপদে 

নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়! স্বদেশে যাত্রা করেন। ভারতবাদিগণ আর তাহার 
কোনরূপ সংবাদ লইতে উৎসুক হয় নাই। এক সময়ে তারতবাসিগণ ইংরেজের 

জন্য অকাতরভাবে আআ্বোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর ইংরেজ তাহাদেরই সমক্ষে 

আপনাদের প্রাধান্য ও ক্ষমতার বিষয় বিস্বৃত হইয়া, কাপুরুষতার একশেষ 

দেখাইয়াছিলেন। | 
* এই সকল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সদাশয় হিউম সাহেব স্পষ্টাক্ষরে নিদেশ 
করিয়াছেন যে, মানবোচিত গুণে ভারতবাসী ও বুটনদিগের মধ্যে কোনরূপ 

পার্থক্য নাই। কর্মক্ষেত্রে উভয় জাঁতিই সমাঁন দক্ষতা ও সমান যোগ্যতার 
পরিচয় দিয়া থাকে । উভয় জাতিই গুণবাহুল্যে গৌরবের অধিকারী, এবং 

স্শিক্ষার অভাবে পাপপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া থাকে। যদি অপক্ষপাতে 

বিচার করা যায়, তাহ। হইলে উভয় জাতিতেই গুণ ও দোষের অস্তিত্ব দেখ! 
গিয়া থাকে । যদি সুশিক্ষিত ও সদ্গুণসম্পন্ন ভারতবাসীর সহিত অশিক্ষিত, 
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সামান্ত ইংরেজের তুলনা করা যার, তাহা হইলে মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে 
শেষোক্জটীকে প্রান্ম বানর বলিয়! বোধ হইবে। আর যদি কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ- 
কালব্যাপী পরিশ্রমে দূরদর্শী এবং প্রগাঢ় দায়িত্ব্ঞানে প্রশান্তচিত্ত ভারতগ্জীবাসী 
ইংরেজের সহিত অদূরদর্শী ভারতবর্ধীয়দ্িগের তুলনা কর! যাক্স, তাহা হইলে 

প্রথমোক্তটা সাধারণ মর্ভ্যগণের পার্থে দেবতার স্তাঁয় উদ্ভাসিত হইবেন। কিন্তু 

যদি প্রত্যেক জাতির অত্যুত্কুষ্ট গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পরস্পর তুলনা কর! 
যায়, তাহ| হইলে উভয়েই অত্যুৎকষ্ট বলিয়! প্রতিপন্ন হইবে। * * * ভারত- 

প্রবাসী ইংরেজের! সর্বদা ভারতবর্ষীয়দিগের দৌষভাগই দেখিয়া থাকেন। 
পক্ষান্তরে সজাতির গুণভাগই তাহাদের চক্ষুতে পড়িয়! থাকে । এই জন্য 

তাহাদের এইরপ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা হইগ্লাছে যে, ভারতবাসী নিরতিশয় নিন্দনীয় 

চরিত্রের এবং ইংরেজ সাতিশয় উত্কষ্ট প্রকৃতির আদর্শ । * 

এইরূপ ভ্রান্তিময় ধারণা প্রধুক্ত ইংরেজ উপস্থিত বিপ্লিবকালে সমগ্র ভারত- 
বাসীকে নরশ্বাপদ ভাবিয়াছিলেন । এই নরশ্বাপদদিগের শোণিতপাতে 
তাহাদের আগ্রহ পরিস্,ট হইয়াছিল। তীহারা যদি মৃহীমতি হিউম সাহেবের 
ন্যায় ভারতবামীদিগের অন্তস্তলদর্শী হস্কতেন, তাহ! হইলে তাহাদের স্পষ্ট 

উদ্বোধ হইত যে, ভারতের বিপত্তিময় কর্মক্ষেত্রে তাহাদের পার্থখে নরদৈবগণ 

রহিয়াছেন। এই নরদেবদিগের গুণে তাহাদের জীবন রক্ষিত, প্রাধান্ত পুনঃ- 

প্রতিষ্ঠিত এবং সৌভাগ্য পুনরুদিত হইয়াছে । 

২৪ মে রাত্রিকালে গোবালিয়র হইতে সাহায্যকারী সৈন্য বরপুরায় উপস্থিত 

হইল। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এই সৈনিকদলের মমাগমে নিরাপদ হইলেন । 
পর দিন প্রাতঃকালে এই সৈনিকগণ ইটোয়ায় যাইয়া, স্থান পুনরধিকার 
ক্রিল। কিন্তু এই জনপদে বিনা রক্তপাতে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষিত 
হয় নাই। দেওয়ানি আদালতের বিচারে যে সকল প্রাচীন জমীদার স্বত্বত্র 
হইয়াছিলেন, তীহার। এই সময়ে আপনাদের পূর্বতন অধিকাররক্ষায় অগ্রসর 

হয়েন। একটা পন্লীতে এইরূপ এক জন জমীদার গবর্ণমেণ্টের নির্দিষ্ট 

& 44, 0, £244/%0 44 12992 2977 79%- // 1//2/2% 7%0£7 £7 %%2 5. হরি 
406 26) 2694. 
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অধিকারীকে সম্পত্িচ্যুত করেন। ইনি সাহসসহকারে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে 
উদ্ভত হয়েন। কিন্তু ই'হার ক্ষুদ্র ছুর্গ অধিকৃত ও ভশ্মীভূত হয় এবং ইহার 
দল ধিধবন্ত হইয়। যাঁয়। এইরূপ নরহত্যার পর ইটোয়াবিভাগে ইংরেজের 

ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্টিত হয়। 

পূর্বে উদ্ত হইয়াছে ধে, আলীগড়ের সিপাহীদলের এক অংশ মইনপুরীতে 

অবস্থিতি করিতেছিল। মইনপুরী আগরার ৭১ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ২২শে 
মে সন্ধ্যাকালে আলীগড়ের সংবাদ মইনপুরীতে উপস্থিত হয়। সংবাদ প্রাপ্তি- 

মাত্র মাঁজিষ্্রেট সাঁহেব অবিলঘ্ধে কমিশনর সাহেবের সহিত উপস্থিত বিষয়ের 

পরামর্শ করেন। কুলমহিল ও বালকবালিকাদিগকে আগরায় পাঠাইবার 
দিদ্ধান্ত হয়। এদিকে সিপাহীদ্দিগকে ভাওগী! নামক স্থানে লইয়া যাইবার 
বন্দোবস্ত হইতে থাকে । ইউরোগীয় মহিলা ও বালকবালিফাগণ সহকারী 

মাজিষ্রেট সাহেবের তব্বাবধানে আগরাঁয় যাঁত্ করে। সহকারী মাজিষ্টেট 
কিয়দ্লুর গিয়া, এক জন বিশ্বস্ত মুসলমানের উপর ইহাদের রক্ষার ভার সমর্পণ 

করেন। মুসলমান রক্ষক ইহাদিগকে নিরাঁপদে আগরায় লইয়া যায়। এদিকে 
সহকারী মাজিষ্ট্রেট মইনপুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

লেফ্টেনেণ্ট ক্রফোর্ড এবং ডি কাণ্টজ মইনপুরীস্থিত সিপাহীদ্দিগের অধি- 

নায়ক ছিলেন। ই'হার1 সিপাহীদিগকে পুর্বনির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিতে 
সবিশেষ অনুরোধ করাতে সিপাহীগণ গর স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হয়, কিন্ত 

তাহারা আপনাদের কাওয়াজের ক্ষেত্রের সীমায় উপস্থিত হইয়াই যাইতে 
অসম্মতি প্রকাশ করে, এবং সবিশেষ উত্তেজনার সহিত অধিনায়ক্দিগকে 

,পলাইতে কহে। সিপাহীদিগের এইরূপ আকম্মিক উত্তেজনায় গোলযোগ 

ঘটে। এই সময়ে ডি কাণ্টজ অশ্ব হইতে অবতরণ করেন। লেফ্টেনেণ্ট 
ক্রফোর্ড তাহাকে দেখিতে ন! পাইয়া ভাবিলেন যে, তিনি নিহত হইয়াছেন । 

ক্রফোর্ড আর কাঁলবিলগ্ধ করিলেন নাঁ। তিনি তাড়াতাড়ি মাজিষ্টরেটকে সংবাদ 
দিবা'র জন্য যাত্রা করিলেন। ক্রফোর্ড উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন €ষ, মাজিষ্েট 

কমিশনর প্রভৃতি একত্র রহিয়াছেন। ইংরেজ সেনানায়ক তাহাদিগকে সিপাহী- 

দিগের উত্তেজনার বিষয় জানাইলেন এবং আপনার সহযোগীর পরিণাঁমসন্বন্ধে 
যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহ! বিবৃত করিয়া! শ্বয়ং অশ্বারোহণে তাড়াতাড়ি আগবায় 
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যাইতে চাহিলেন। কমিশনর সাহেবও মইনপুরীতে থাকিতে চাহিলেন ন1। 

তিনি এইরূপ বিপদের সময় এস্থানে থাক। অসঙ্গত মনে করিয়া, এক জন 

পাদরীর সহিত শকটারোহণে আগরায় যাত্রা করিলেন । কিন্তু মাজিষ্ট্রেট 

সাহেব তাহার অন্থুগমন করিলেন না। তিনি উপস্থিত সঙ্কটকালে আপনার 

গুরুতর কর্তব্যসম্পাদনের জন্য মইনপুরীতে রহিলেন। তাহার এইরপ সাঙী 
উপস্থিত সময়ে অকাধ্যকর হইল না। তীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার সহকারী 

ছিলেন। এখন কনিষ্ঠ জ্যোষ্ঠের সাঁহাধ্যার্থে মইনপুরীতে থাকিলেন। আরও 
তিন জন ইউরোপীর এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পার্খে দণ্ডায়মান রহিলেন। এতদ্যতীত 

এই বিপদসঞ্কুল কর্মক্ষেত্রে আর এক জন সাহসী পুরুষের আবির্ভাব হইল। 

ইনি স্বদেশের শান্তি ও শৃঙ্ঘলাস্থাপনের জন্য ইংরেজের সহকারী হইলেন। 
মইনপুরীরাজের আত্মীর রাও ভবানী সিংহ কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতি 

সৈনিক লই উপস্থিত হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বল বৃদ্ধি হইল। এদিকে 
অগ্ভতর সেনানায়কের কি দশ! ঘটিল, মাজিষ্রেট তাহার কোন সংবাদ না 

পাইয়। চিন্তিত হইলেন। উক্ত সেনানাঁয়ক নিরতিশয় সন্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত 

হইয়াছিলেন। তিনি অধিষ্ঠিত অশ্ব হইতে নাঁমিলে উত্তেজিত সিপাহীগণ সাহাকে 

পরিবেষ্টন করে। ইহার পর যখন তাহার! নগরাঁভিমুখে ধাবিত .হয়, তখন 

সেনানারক কিছুতেই তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিতে পারেন নাই। সিপাহী- 
গণ উচ্ছুঙ্খলভাবে নগরে উপস্থিত হয়, অন্ত্রাগার লুঠন করে, এবং কাহারও 
নিষেধ না! মানির1 চারি দিকে গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে । সেনানায়ক তাহা" 

দিগকে বারণ করেন, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া, যথোচিত সাহসের পরিচয় 

দেন, শেষে তাঁহাদের যখোচিত অনুনয় করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই 

তাহাদের চৈতন্ত হুর নাই। তিনি তাহাদিগকে কহেন যে, তাহারা তাহার 

প্রাণনাশ করিতে পারে। কিন্ত তাহাদিগকে কখন পরাঁজিত করিতে পারি- 

বেন না। কিন্তু সিপাহীগণ সেনানায়কের প্রাণনাশ করিল না। তাহার 

আপনাদের অধিনায়কের অনুনয়ে কর্ণপাত না! করিয়া, সাহস ও দৃঢ়তার পরি- 
চয়ঙ্ছচক নিষেধবাক্যে বশীভূত ন! হইয়া, কারাগারের নিকটে উপস্থিত হইল। 
সেনানায়ক তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টা কাল, সিপাহীদিগের মধ্যে 
থাকিয়া, তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তিন ঘণ্টা কাল 
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এইরূপ বিপদে দৃক্পাত না করিয়া, আপনার অবিচলিত সাহস ও দৃঢ়তার 

পরিচয় দিতেছিলেন। মাজিষ্ট্রেটে সাহেব তাহার বিপদের সংবাদ পাইয়া, 

স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইলে, 
মিপাহীগণ তাহার প্রীণনাশ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়। উক্ত সেনা- 

নাক তাহাকে আসিতে দেন নাই। তিনি তিন ঘণ্ট। কাল, সিপাহীদিগের 

মধ্যে থাকিয়া, কেবল আপনার জীবনই সম্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

উত্তেজিত সিপাহীগণ তাঁহাকে লইয়া কোম্পানির অর্থ লুগ্ঠনের মানসে 
ধনাগারে উপস্থিত হইল। ধনাগারের রক্ষকগণ তাহাদিগকে গুলি করিতে 

উদ্ভত হইয়াছিল, কিন্তু পেনানায়ক তাহাদিগকে এ বিষয়ে নিষেধ করিলেন। 

সেনানায়কের এইকধপ ধীরতা উপস্থিত সময়ে সবিশেষ কার্যকর হইল । ধন- 

রক্ষকগণ সিপাঁহীদিগকে দেখিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইয়! উঠিলে, হয় ত 

&ঁ পিপাহীদিগের অস্ত্রাধাতে সেনানায়কের প্রাণবিয়োগ হইত। সেনানায়কের 
আদেশে ধনাগারের রক্ষকগণ যখন দিপাহীদিগের প্রতি অস্ত্রসঞ্চালনে নিরস্ত 

থাকিল, তখন সিপাঁহীর! অন্ত্রগালনায় উদ্যত হইল না। কিন্তু তাহারা এইরূপ 

উদ্যম প্রকাশ না করিলেও, গবর্ণমেণ্টের অর্থরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য 

সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল । এই সঙ্কটকালে উক্ত সেনানায়ক 

পূর্বের স্তাঁয় অটলতা৷ ও নিরভীকতা৷ দেখাইতে লাগিলেন, পূর্ধের স্ায় সিপাহী- 
দ্িগকে এইরূপ অন্যায় কার্ষ্য ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এবং 

পূর্বের স্তায় ধীরতা ও কাধ্যতত্পরতার সহিত গবর্ণমেণ্টের অর্থরক্ষ। করিতে 

লাগিলেন। কিন্তু তাহার পুনঃ পুনঃ নিষেধবাক্যে সিপাহীর! শান্ত হইল ন৷ 

দ্নখিয়া, তিনি প্রায় হতোৎসাহ হইয়| পড়িলেন। এই সময়ে রাও ভবানী সিংহ 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি দিপাহীদিগকে শাস্তভাবে রাখিবার জন্য 
সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল। সিপাহীগণ 

তাহার সৌম্য আকৃতি, প্রশান্ত প্রকৃতি ও বাক্চাতুরীতে মুগ্ধ হইল। তাহারা 

কহিল যে, রাও ভবানী সিংহ তাহাদের সঙ্গে থাকিলে, তাহার! ফিরিয়া যাইতে 
সম্মত আছে। রাঁও ভবানী সিংহ সিপাহীদিগের কথায় সম্মত হইলেন। 
 মিপাহীগণ তাহার সঙ্গে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। স্থৃতরাং ধনাগারের কোনরূপ 
ক্ষতি হইল না। দিপাহীগণ মইনপুরী হইতে প্রস্থান করিল। ধনাগার পূর্ববৎ 
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অবস্থায় রহিল। তরুণবয়স্ক সেনানায়ক পুর্ববৎ অক্ষতশরীরে থকিলেন। 

রাঁও ভবানী সিংহের সাহসে ও কর্ম্মদক্ষতায় মইনপুরীতে শান্তি স্থাপিত হইল। 

পূর্ববোক্ত তরুণবযস্ক সেনানায়ক আপনার জীবন, সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, মিপাহী- 
দ্রিগের উত্তেজনার নিধাঁরণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্ত গবর্ণর-জেনেরল 

তাহার নিকটে পত্র লিখিয়া তদীয় সাহল ও অধ্যবসায়ের যথোচিত প্রশংস। 

করিলেন । 

পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর সংবাদ আগরায় পন'ছিলে, তত্রত্য খৃষ্টধর্মাবলদ্বিগণ 

সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া! উঠিলেন। * যে দকল গৃহ তাহাদের নিকটে আত্মরক্ষার 
উপযুক্ত বলিয়া বোঁধ হইল, তাহারা ব্যাকুলভাবে সেই সকল গৃহের অভিমুখে 
ধাবিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে এক জন ইংরেজ তীয় ভ্রাতার নিকটে 
যে পত্র লিখেন, তাহাতে আগরা বাসী খৃষ্টধর্মীবলম্বীদিগের ব্যাকুলতাঁর এই ভাবে 
বর্ণনা ছিল-_“সন্ত্রাসের মাত্রা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে ষে, এপ কখন আমার 

দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঘরের আসবাব, বিছানা, তৈজসপত্র, মুরগীপুর্ণ বাজরা 
বোঝাই গাড়ি, একী, বগিতে চড়িয়৷ মহিলাগণ ও বালকবালিকারা নগরের 

সমুদয় ভাগ হইতে দুর্গের অভিমুখে যাইতেছিল। ইউরোপীয়গণ আলীগড় 

হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন । সেনাপতি আউট্রামের সহধর্মিনী কতক পথ 
অশ্বারোহণে, এবং কতক পথ পদব্রজে অতিবাহন করিয়া এখানে উপস্থিত 

হইয়াছেন। * * * দুই এক জন সিবিলিয়ান নিরতিশয় লজ্জাজনক কার্য্য 
করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এক জন মলিনবদনে আপনার কার্যালয়ে 
উপস্থিত হইয়া, সমুদয় কেরাণীকে বলিয়াছেন যে, ষে উপায় তাহাদের নিকটে 
সমীচীন বোধ হয়, তাহারা সেই উপায়েই যেন আপনাদের জীবনরক্ষা করে 1* 

অন্ত এক জন ইংরেজও এইরূপ সর্বব্যাপী সন্ত্রাসের বর্ণনা করিতে বিমুখ 
হয়েন নাই। ইনি এইরূপে আগরার তদানীন্তন অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
“প্রত্যেক ইংরেজই তরবারি বা পিস্তল হস্তে করিয়াছিলেন; পথ গাড়িতে 

সমাবৃত হইয়াছিল। লোকে কান্দাহারীবাগে তাড়াতাড়ি যাইতেছিল। সহরের 
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ইতর শ্রেণী লোকে বিদ্রোহীর! আলীগড় হইতে নদী পার হইয়া আসিতেছে, 
এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে প্রাণরক্ষার জন্ত দৌড়িতেছিল। 
বদমায়েমের! গৌঁফে তা দিতে দিতে আপনাদের গহিতকার্য্ের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতেছিল। মিশনারীদিগের কলেজের বৃহির্ভাগে সর্বব্যাপী সন্ত্রীসজনিত 

গোলযোগ হইতেছিল। অন্তর্তাগে মিশনারীগণ প্রশান্তভাবে বসির এতদ্দেশীয় 

শত শত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দ্িতেছিলেন * * যে সকল এতদ্দেশীয় কর্মচারী 

অধিকতর বেতনভোগী, গবর্ণমেণ্টের অধিকতর বিশ্বাসের পাত্র, তাহার! 

এ সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের শক্রদলে মিশিয়াছিল, কিন্তু 

গবর্ণমেন্ট স্কুলের অধিকন্ত মিশনারী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আপনাদের শ্রেণীতে 

ধীরভাঁবে বসিয়। উপদেশ শুনিতেছিল। যখন অপরে উপস্থিত বিপ্লবে নানা- 

রূপে সন্দিপ্ধ হইতেছিল, এবং পলায়ন করিতেছিল, তখন ইহারা তাহাদের 

শিক্ষকদিগের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, এবং প্রকাশ্তভাবে খুষ্টানদিগের পক্ষসমর্থন 

করিতেছিল ।৮* | 

এইরূপ সন্ত্রাস, এইরূপ গোলযোগ, এইরূপ আশঙ্কার সময়ে উত্তরপশ্চিম- 
প্রদেশের রাঁজধানী সুরক্ষিত করা, নিরতিশয় আবশ্তক হইয়া উঠিয়াছিল। 

লেফ্টেনেন্ট-গবর্ণর এই আবশ্তক বিষয়ে অমনোযোগী হয়েন নাই। পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে যে, নগরবাসীর্দিগের আশঙ্কানিবারণ এবং নগরের চারি দিক 
পর্যবেক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত লোক নিয়োজিত হুইয়াছিল। এখন অন্থান্থি 

বিষয়েরও বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। আঁগরার ছুর্গরক্ষার জন্য ইউরোগীয়গণ 

নিয়োজিত হইয্লাছিল। ছয় মাস কাল চলিতে পারে, এরূপ খাগ্দ্রব্যাদি 
উহাতে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইতেছিল। কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা 
হইয়াছিল যে, যদি সিপাহীরা যুদ্ধের উদ্যোগ করে, তাঁহা হইলে, সহরের ও 
পার্ববন্তী স্থানের ইতর লোকে তাহাদের সহযোগী হইতে পারে। অপরাপর 
স্থানের উত্তেজিত লোকে যাহা! করিয়াছে, এ স্থানেও সেই সকল কার্য্য-_ 
ধনাগারবিলু্ঠন, কয়েদীদিগের বিমুক্তিসাধন, ইউরোপীয়দিগের সৃম্পত্তিহরণ 

প্রভৃতি--অন্থুষঠিত হইতে পারে ।  ইউরোগীয়দিগের বাঁসগৃহ প্রভৃতি পরস্পর 
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বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। এই বিচ্ছিন্ন গৃহগুলি সহজে রক্ষা কর! যাইতে পারিত না। 

এদিকে মিশনারীদিগের স্কুলে ও খুষ্টানদিগের আশ্রমে, বিবাহিত সিবিলিয়ান- 

দিগের বাসগৃহে কুলমহিলাঁগণ ও বালকবালিকারা অবস্থিতি করিতেছিল। 

ইহাদিগের রক্ষার উপায় করা, কর্তৃপক্ষের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় ছিল। লেফুটে- 

নেন্ট-গবর্ণর বহিরাক্রমণের নিবারণ জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত 

হইলেন। এক জন কর্মর্দক্ষ কর্মচারীর উপর এ বিষয়ের ভাঁর সমপিত হইল। 

নিয়োজিত কর্মচারী অবিলম্বে নিদিষ্ট কার্য্যসম্পাদনের এইরূপ প্রণালী 

নির্ধারণ করিলেন । নগরের অন্তর্ভাগে, আত্মরক্ষার স্থান নিরূপণ এবং 

বৃহির্ভীগে ঘটা স্থাপন করিতে হইবে, এতন্বার। স্থানান্তর হইতে আগত 

সিপাহীদিগের আক্রমণের সংবাদ পূর্বে জান! যাইবে। সংবাঁদপ্রাপ্তি মাত্র 
যুদ্ধকার্ধ্যে অনত্যস্ত লোকে আত্মরক্ষার স্থলে সহজে উপস্থিত হইতে 
পারিবে । লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণরের বাসগৃহ, ডাকঘর, আগর! ব্যাঙ্ক, মেডিকেল 

কলেজ, কান্দাহারীবাগ (এই ইষ্টকনির্মিত বুহৎ বাটা, ভরতপুরের রাজার 

সম্পত্তি। উপস্থিত সময়ে এই বাটাতে এক জন ইংরেজ সিবিল কর্মচারী বাস 

করিতেন।) প্রভৃতি বুহৎ গৃহগুলি আশ্রয়স্থান রূপে নির্দিষ্ট হইবে। এক 

দিকে তাজ, অপর দিকে গবর্ণমেণ্টের কাঁছারি, এই সীমার মধ্যে এই সকল 

গৃহ রহিয়াছে । এজন্য উক্ত গৃহ রক্ষা করার স্বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 
রাঁজকর্ম্মচারী এইরূপে আত্মরক্ষার উপায় নির্ধীরণ করিলেন। কিন্তু তাহার 
অবলগ্ষিত প্রণালী সর্ধাংশে পরিগৃহীত হইল ন1। বিপদের সময়ে সকলেই 
আপন আপন ইচ্ছায় কর্তৃপক্ষের নিকটে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় 
নির্দেশ করিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া থাকে । সুতরাং মন্ত্রণাকারীদিগের সংখ্যাধিক্য 
উদ্ভাবিত উপায়ও নানাবিধ হয়। উপস্থিত সময়ে আগরাতে ইউরোপীদিগের 
আত্মরক্ষার নান! উপায় উদ্ভাবিত হইতেছিল। এইরূপ নানা গ্রণালীর সং ঘর্ষে 
নিয়োজিত কর্মচারীর পূর্বনির্দিষ্ট প্রণালী অংশতঃ পরিগৃহীত এবং অংশতঃ 
পরিত্যক্ত হইণ। এদিকে আগরার মাজিষ্রেট সাহেব পুলিশের প্রহ্রীদিগকে 
সৈনিকশ্রেণীতে নিবেশিত করিলেন। ইহাদের একাংশ অশ্বারোহী এবং 
অপরাংশ পদাতি হইল। এইরূপে পুলিশের লোকেও প্রয়োজনান্ুরূপ ন্ত্ত্ 
সজ্জিত হইয়া ইউরোপীয়দিগের রক্ষায় ব্যাপৃত রহিল। 
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খন আগরার ইউরোগীয়গণ শঙ্কিত হইয়া, আত্মরক্ষার উপায়নির্ধারণ 
করিতেছিলেন, তখন লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণর আপনার্দিগকে অধিকতর নিরাপদ 

করিবার মানসে আর এক উপাঁয়ের অবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। এই 

সময়ে সিপাঁহীদলের এক জন প্রাচীন ও দূরদর্শী অধিনায়ক তাহার নিকটে 

লিখিলেন যে, তিনি ৩৬ বৎসরকাল গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন। এই 

দীর্ঘকাল সিপাহীদিগের সংশ্রবে থাকাতে তাহাদের প্রকৃতি, তাহাদের আচার- 

ব্যবহার গ্রভৃতি তাহার বিদিত হইয়াছে। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, সিপাহীর! 

কেবল আশঙ্কাপ্রযুক্ত উপস্থিত সময়ে এইরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতেছে। 

যদি আপনি এই ভাবে ঘোঁষণাপ্রচার করেন যে, সিপাহীদ্দিগের অতীত 

অপরাধ মার্জন1 কর! যাইবে, এখন যাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্তভাব 

দেখাইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সেই বিশ্বস্ততার বিষয় কখনও ভূলিবেন না, 
একটী বিচাঁরকসমিতি দ্বার। সিপাহীদিগের অভাব ও অভিযোগের কারণ 

নির্ণয় কর! যাইবে, ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়, এই উভয় শ্রেণীর আফিসারগণ 

উক্ত সমিতিতে থাঁকিবেন, এবং ভবিষ্যতে তাহাদের অধিকার ও স্বত্বের উপর 

অনিষ্টকারী ব্যক্তিদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে 

এই ঘোষণাপত্র দশ সহন্্র ইউরোপীয় সৈনিক অপেক্ষা অধিকতর কার্ধ্যকর 

হইতে পারে। কিন্তু যদি সাক্ষাৎসত্থন্ধে আপনার নামে এইরূপ ঘোঁষণ! 
প্রচারিত না হয়, তাহা হইলে তদ্দারা ফললাভ হইবার সম্ভাবনা অল্প। 

দূরদর্শী সেনানায়ক কলিন্টপের এই কথা লেফ্টেনেপ্ট-গবর্ণরের সাতিশয় 
মনঃপৃত হইল। তাহার স্পষ্ট ধারণা হইল ষে, প্রাচীন সেনানায়ক যথার্থ 
কথাই বলিয়াছেন। প্রতিহিংসা অপেক্ষা ধর্শনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কাতে 

দিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ভয়ে উদ্ভাস্ত হইয়া, 

মেপালের ন্তায় দলে দলে আপনাদের সর্বনাশের স্থলে একত্র হইতেছে, 
যে কোনরূপে হউক, তাহাদিগকে নিরুদ্ধেগ ও নিঃশঙ্ক করা গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে উদারনীতিসম্মত কার্য । কলবিন সাহেব এইকপূ ধারণার বশবর্তী 
হইয়া, প্রস্তাবিত বিষয় কাধ্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি 

আপনার মন্ত্রগণের সহিত পরামর্শ না করিয়।। ২৫শে মে “নিয়লিখিতভাবে 

ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন :-_ ও 
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“ঘে সকল সিপাহী গত হাঞঙ্গামায় লিপ্ত ছিল। তাহারা যদি আপনাদের 

বাড়ী বাইতে চাহে এবং গবণমেশ্টের নিকটধর্ভী দেওয়ানি বা সৈনিক ষ্টেশনে 

অস্্াদি সমর্পণ করে, তাহা হইগে নিরুপদ্রবে ও অক্ষতশরীরে আপনাদের 
» ইচ্ছান্ুসারে কার্ধা করিতে পারিবে । 

“অনেক বিশ্বস্ত সৈনিক গবণমেন্টের ধিপক্মতাঁচরণে বাধ্য হইয়াছে । কারণ 

তাহারা আপন দদের লোকের হাত এড়াইতে পারে নাই । অধিকস্ত গবর্ণমেণ্ট 

তাহাদের ধর্মনাশ ও জাতিগত সম্মানের বিলোগসাধন করিতেছেন, এই দৃঢ় 

বিশ্বাস তাহাদের মন হইতে অপসারিত হয় নাই। তাহাদের এইরূপ ধারণা 

নিরতিশয় ভ্রান্তিপুর্ণ হইলেও উহা! সাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। সম্প্রতি 

গবর্ণর-জেনেরল যে ঘোষ্ণা-পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই সন্দেহ 

দূরীভূত ইইবে। ছুষ্টবুদ্ধি চক্রান্তকারিণণ এবং লোকের বিপক্ষে গুরুতর 
পাপকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এরূপ অপকাঁরকগণ শাস্তিভোগ করিবে। 

এই ঘোষণা-পত্রপ্রচারের পর যাহারা গবণমেপ্টের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে, 

শত্রুর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহাদের সহিতও সেইক্প ব্যবহার 

করা যাইবে”। 

কিন্ত এই ঘোষণা-পত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত হইল না। 

লর্ড কানিঙের স্পষ্ট বোধ হইণ যে, এইরূপ ঘোষণ! প্রচারিত হইলে, অনেক 

দণ্ডাহ ব্যক্তি অব্যাহতি পাইাবে। সুতরাং লর্ড কানিউ এইভাবে আর এক- 

খানি ঘোষণাপত্র প্রস্তত. করিলেন-_-“কোন রেজিমেন্টের যেকোন সৈনিক 
যদি গুরুতর অপরাধ ন! করিয়া থাকে, তাহা! হইলে সে আপনার কর্মস্থল 
পরিত্যাগ করিলেও, অব্যাহতি পাঁহবে, এবং সেই ব্যক্তি যদি দেওয়ানি 
বা সৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকটে অস্ত্রাদি সমর্পণ করে, তাহ! হইলে 
আপনার বাড়ীতে যাইবার অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে সকল সৈনিক 
আপনাদের আফিসার বা অন্তান্ত বাক্তিকে নিহত বা আহত করিয়াছে, 
অথবা অন্তরূপ নৃশংমতাজনক অত্যাচারে পিপ্ু হইয়াছে, তাহাদিগকে এইরূপে 
বিমুক্তি দেওয়া হইবে না। এইরূগ লোক গবর্ণমেণ্টের বশ্ঠতা স্বীকার করিবে । 
কিন্তু গব্ণমেন্ট ইহাদের বিবয়ে কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ থাকিবেন ন1। 

গব্ণর-ছেনেরল নে ভাবে ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার 
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সহিত লেফ্টেনেপ্ট-গবর্ণরের প্রণীত ঘোষণাপত্রের মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। 
লেফ্টেনেন্ট-গবর্ণরের মতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি দণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনেরলের মতে সমগ্র সৈনিকদলই দণ্ডার্থ হইয়াছিল। 

যাহার! স্বকীয় দলের আফিপারদিগকে বা অপরাপর শ্রীষ্টধর্মাবলম্বীকে নিহত 

করিয়াছে, তাহার! কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিতে না পারে, ইহাই গবর্ণমেন্টের 

উদ্দেশ্ত ছিল। গবর্ণর-জেনেরল এই উদ্দোশ্ত কার্যে পরিণত করিবার জন্ত 

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্টেনেণ্ট-গবণরের লিখিভ ঘোষণাপত্রের পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন । যাহ! হউক, ভারতব্ষীয় গবণমেণ্ট যে ঘোষণাপত্র প্রস্তুত 

করিলেন, তাহাতে সবিশেষ কঠোরভাবের অভিবাক্তি হইল ন।। লর্ড কানিও 

এস্কলে কলবিন সাহেবের সম্মান রক্ষা করিয়াই কার্য করিলেন।. কিন্তু 

কলিকাতার গবর্ণর-জেনেরল প্রাসাদে এবং অন্ঠান্ত স্কানে লেফ্টেনেন্ট- 

গবর্ণরের ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ বিতর্ক হইতে লাগিল। উচ্চ শ্রেণী 

হতে নিয়শ্রেণীর ইউরোপীয় পর্যন্ত এজন্য কলবিন সাহেবের - উপর দোষারোপ 

করিতে লাগিল। কলবিন সাহেব এই সকল বিরুদ্ধ মতবাদে নিরতিশয় 

বিরক্ত হইলেন। সুস্থ ও সবল ব্যক্তি যখন শাসনাধীন জনপদ নিরাপদ 

করিতে সবিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করেন, তখন যদি তিনি ঘোরতর সঙ্কট- 

কালে স্বদেশয়দিগের নিন্দার পাত্র হয়েন, তাহ! হইলে তাহার বিরক্তির এক- 

শেষ ঘটে। অস্গস্থতাপ্রযুক্ত দেহ অবসন্ন হইলে, এরূপ অবস্থায় মানুষের 
যেরূপ মনোষাতনা উপস্থিত হয়, তাহা বলিবার নহে। লেফ্টেনেন্ট-গবর্ণর 

কলবিন সাহেব এ অম্য়ে অনুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বাস্থাভঙ্গ হওয়াতে তাহার 

শারীরিক স্মূর্তি আন্তহ্িত হইয়াছিল; তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, 

তাহার শ্রমাসক্তি, উৎসাহ, উদ্ভমও কিয়দংশে শিথিল হইয় পড়িয়াছিল। এই 

সময়ে ততপ্রকাশিত ঘোষণাঁপত্রের বিরুদ্ধে তাহার স্বদেশীয়গণ চীৎকার আরম্ত 

করাতে তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। এদিকে তিনি যে বিস্তৃত জনপদের 

শাসন ও পালনকার্যযে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকল স্থানেই 
অশাস্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রতিদিনই নানা স্থান হইতে নানারূপ 

গোলযোগ ও দুর্ঘটনার সংবাদ উপস্থিত হইয়। পেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণরকে অধিকতর 
বিরক্ত, অধিকতর অবসন্ন ও অধিকতর উদ্দিগ্ন করিয়া তল্লিয়াছিল। তিনি 
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যে নকল মন্ত্রীতে ত পরিবেষ্টিত ছিলেন, তাহাদের অনেকের সহিত তদীয় মতের 

একতা ছিল না । মতবৈপরীত্য প্রযুক্ত তাহার মানসিক অশান্তির একশেষ 

ঘটয়াছিল। এইরূপ নানা বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইলে, মানুষের কিরূপ 

অবস্থা ঘটে, তাহ! সহজে বোধগম্য হইতে পারে। ফলতঃ কলবিন সাহেবের 

এ সমরে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। তাহার দেহ ও মন, 

উভয়ই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তাহার সামধ্যের তুলনায় তদীয় 

কার্যে ভার অধিকতর হইল। তিনি এই গুরুতর ভার বহন করিতে 

অসমর্থ হইয়। পড়িলেন। তাহার দূরদর্শিতা ও বুন্ধির তীক্ষতা ছিল। কিন্ত 

তাহার দায়িত্বের অনুরূপ উৎসাহ বা উগ্ধম ছিল না। অন্ুস্থ অবস্থায় 

কার্ধ্যভারে গ্রপীড়িত হওয়াতে তাহার মস্তিষ্ক একান্ত দুর্বল হইয়] পড়িয়াছিল। 

এই সময়ে ধাহাঁর। তাহাকে দেখিতে লাগিলেন তাহাদের বোধ হইল যে, তদীয় 

কর্মক্ষেত্রে বিদ্ববিপন্তিনিবারণের ও অধীন কর্মচারীদিগের পরিচালনের জন্ঠ 

তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন না। ৃঁ 

ক্রমে প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইল। উতন্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজ- 
ধানীতে আপাততঃ কোনরূপ বিপদ রহিল না। সিপাহীগণ অধিনায়কদিগের 

আদেশান্ুমারে প্রশান্তভাবে কাধ্য করিতে লাগিল। বাহিরে তাহাদের 

কোনরূপ উদ্ধতভাব ব1 বিরুদ্ধাচরণের নিদর্শন লক্ষিত হইল না। সেনা- 
নায়কগণ প্ররফুল্লচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দেওয়ানি বিভাগের 

কর্মমনচারিগণ প্রশাস্তভাবে আপনাদের কর্তব্য কর্মে ব্যাপৃত রহিলেন। 
লেটেনেন্ট-গবর্ণর মিপাহীদিগের শান্তভাব দর্শনে আশ্বস্ত হইলেন। আগর! 
পূর্বের স্তয় শৃঙ্খলাসম্পন্ন এবং পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও নিরুত্বেগ অধিবাসী-. 
দিগের প্রমোদক্ষেত্র হইল। | 

কিন্ত এ সময়ে সমস্ত বিষয়ই যেন মায়াখেগা বলিয়া বোধ হইতেছিল। : 
এক সময়ে যে স্থান সর্বপ্রকার বিপত্তির বহিভূ্তি বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, 
অন্ত সময়ে সেই স্থান ঘোরতর বিপদের রঙক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছিল। মে মাস, 
অতীত হইতে না হইতেই আগরায় আবার গোলযোগের হ্ত্রপাত হইল! . 
আগার ৩৫ মাইল দুরে মথুরা অবস্থিত। হিন্দুরাজগণের অধিকারকাঁলে 
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মথুরার অসামান্য সৌন্দধ্য ও সমৃদ্ধি ছিল। উহার সুদৃশ্ত অট্টালিকা» উহার 
স্থশোভন দেবমন্দির, উহার সুসজ্জিত রাজপথ দর্শকদিগের হৃদয়ে অপূর্ব 

বিস্ময়ের সহিত অপরিসীম প্রীতির উৎপত্তি করিভ |. মথুরার এইরূপ শোভা- 
সমৃদ্ধিই অর্থলোলুপ আক্রমণকারীদিগের উদ্দাম ভোগ্রাভিলাষ বৃদ্ধি করিয়। 

দিয়াছিল। আুলতান মাহমুদ উহার শোভার বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং উহার 

সম্পত্তিতে আপনি সম্পত্তিশালী হইবার জন্য উহাকে একবারে শ্রীন্রষ্ট করিয়। 
ফেলিয়াছিলেন । এক সময়ে উহার হন্ম্যরাজির আদর্শে তাহার রাজধানীর 
প্রাপাদ বিনির্ষিত হইয়াছিল, এবং উহার বহুমূল্য মণিমাণিক্যে তাহার 

রাজধানী সমৃদ্ধিময়ী বলিয়৷ সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। 

অতি প্রাচীনকাল হইতে মথুরায় হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ছিল। অতি প্রাচীন- 

কাল হইতে হিন্দুগণ উহার বিভিন্ন দ্েবমন্দিরে সমবেত হইয়া, আরাধ্য দেবের 

উপাসনার ব্যাপৃত থাকিত। বর্তমান সময়ে মথুরার এই প্রাধান্ত বিলুপ্ত হয় 
নাই। আক্রমণকারীদিগের বিলুষ্ঠনপ্রবৃত্তিতে শ্রীন্রষ্ট হইলেও উহা! হিন্দুদিগের 
মধ্যে আপনার গৌরব রক্ষা করিতেছিল। 

মে মাস শেষ হইতে না! হইতেই মথুরায় গোলযোগ ঘটিল। আগরার 

৪৪ সংখ্যক দলের কতকগুলি মিপাহী মথুরায় অবস্কিতি করিতেছিল। এ 
দলের আরও কতকগুপি সিপাহীকে মথুরার "পাঠাইবার বন্দোবস্ত হয়। 

উহাদের সঙ্গে ৬৭ সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহীকেও পাঠাইবার আয়োজন 
হয়। মথুরায় যে সৈনিকদল ছিল, তাহাদের পরিবর্তে কার্য করিবার, এবং 
মথুরার ধনাগাঁরের অর্থ আগরায় আনিবার জন্য ইহাদিগকে পাঠাইবার 
প্রয়োজন হুইয়াছিল। এই সময়ে মথুরার ধনাগারে ৬ লক্ষেরও অধিক টাঁকা 
ছিল। রাজকীয় কর্পচারিগণ লেফ্টেনেপ্ট-গবর্ণরকে আলীগড় ও মধুরার 

যাবতীয় অর্থ আগরায় আনিবার জন্য আগ্রহসহকারে অন্গরোধ করিতেছিলেন। 
কিন্ত এ সময়ে গবর্ণমেপ্টকে সকল বিষয়েই সাবধান হইয়া কার্য করিতে হইতে 

ছিল। যাহাতে সিপাহীদিগের মনে কোনরূপে সন্দেহের সঞ্চার বা উত্তেজনার 
আবির্ভাব হইতে পারে, গবণমেণ্টকে তদ্িষয়ে নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। 

সহস। ধনাগারের অর্থ স্থানান্তরিত হইলে, লাধারণে সন্দিগ্ধ হইতে পারে। 

যাহাদের উপর অর্থরক্ষার ভার রহিয়াছে, তাহারা, কোম্পানি বাহাছুর অবিশ্বাস 
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করিতেছেন মনে করিয়া, বিচলিত হইয়া উঠিতে পারে । এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 

গবর্ণমেন্ট সে সময়ে সবিশেষ সতর্কভাবে কাধ্য করিতেছিলেন। কিন্তু এ 

সময়ে মথুরাস্থিত সিপাহীদিগের ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। সাধারণও ক্রমে উত্তে- 

জিত হইয়া! উঠিতেছিল। দিল্লী ও অন্তান্ত স্কানের পিপাহীগণ কোম্পানি বাহা- 

দরের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলক্ধন করিয়া, আগরার অভিমুখে ধাবিত হহয়াছে, 

ইহার! গীস্রই মথুর1 দিয়! যাইবে, এইরূপ সংবাদ মথুরায় প্রচারিত হইয়াছিল। 

মথুরার ইউরোপীয়গণ এজন্য মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে আগরায় পাঠা- 
ইয়া দিয়াছিলেন। মে মাসের মধ্যভাগে কাণ্তেন নিক্সন ভরতপুরের সৈনিক- 

দল লইয়! মথুরায় উপঠ্িত হওয়াতে, ইউরোপীয়গণ কিছু আশ্বস্ত হয়েন। 
মিপাহীগনও কিছু ভীত হইয়া উঠে। 

কিন্তু কর্তপক্ষ মথুরাঁর ধনাগারের অর্থর!শি আগরায় লইয়! যাইতে উদাসীন 

রহিলেন না। ৩০শে মে যখন ছুই দল সৈম্ত মথুরা হইতে আগরাক্স যাত্রা 
করে, তখন তথাকার সিপাহীদিগের সংখ্যা এরূপ ছিল যে, তাহার! সহজে 

ধনাগার বিলুন করিতে পারিত। যাহা হউক, মথুরার কতৃপক্ষ মধুরারক্ষার 
বন্দোবস্ত করিয়া ধনাগারের অর্থ স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত হইলেন । এই 

উদ্দেম্তে গোরুর গাড়ী সকল সজ্জিত হইল। সমুদয় টাক। গাড়ীগুলিতে রাখ। 
হইল। লেফ্টেনেন্ট বধোণ্টন্ নামক এক জন অধিনায়ক অশ্বে আরোহণ- 
পূর্বক গাড়ী চালাইবার আদেশ দিলেন। এক জন এতর্দেশীয় আফিসার 

এই সময়ে অগ্রপর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাইতে হইবে?” বোণ্টন্ 
কহিলেন--“অবস্ত আগরায়”। আফিপার এই কথা শুনিয়া বলিল__“না না 
দিল্লীতে”। আফিসারের কথ। শুনিবামাত্ বোপ্টন্ উত্তেজিতভাবে বলিলেন-_, 
“তুমি-বিশ্বাসঘাতক 1৮ এই কথা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র বোল্টন্ অশ্ 

হইতে ভূগতিত ও গতান্থ হইলেন। এক জন সিপাহী তাহার পশ্চান্তাগে ছিল, 
দে বোণ্টনের শেৰ কথা শুনিয়াই গুলির আঘাঁতে তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ, 
করিরা দিল ।* 

সিপাহীর1 অতঃপর প্রকাশ্তভাবে গবর্ণমেন্টের বিরোধী হইয়া! উঠিল। 

*. //277/71, /%47/2% 11127) /, 93, 
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দেওয়ানি বিভাগের কন্মচারিগণ আর কোন উপায় ন৷ দেখিয়া আত্মরক্ষার্থে 

পলায়ন করিলেন। উত্তেজিত সিপাহীর! ট।কার থলিয়া সকল হস্তগত করিল 

এবং ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ সকল দগ্ধ করিতে অগ্রসর হছল। 
মথুরা' সন্তরান্ত অধিবামিগণ আবাসগৃহ পরিত্যাগপূর্বক স্থানান্তরে আত্মগোপন 
করিলেন। এদিকে উন্মত্ত পিপাহীরা সরকারি কাধ্যালয়ের টেবিল চেয়ার 

গ্রভৃতি একত্র করিল এবং উহার উপর খড়ের গাদা রাখিয়া আগুন দিল। 

বখন অগ্ঠি প্রবলবেগে প্রজলিত হইয়া উঠিল, তখন তাহার! টাকার থলিষ! 

লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। যাইবার সময়, তাহাবা নিয়শেণীর 

দলবদ্ধ পোকের মধ্যে পয়সা ছড়াইয়া দ্িল। মথুরার জেলথান! সুদৃঢ় ও 

অংশতঃ গ্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রহরীগণও বন্দুক লইয়া পাহ!রা দিতে- 

ছিল। তাহার! ইচ্ছা! করিলে উত্তেজিত সিপাহীদিগের সম্মুখে কারাগার রক্ষা 

করিতে পারিত। কিন্তু এই আবশ্তক কর্তব্যসম্পাদনে তাহাদের অভিরুচি 

হইল ন]। সিপাহীগণ উপস্থিত হইলে তাহারা কারাগারের দ্বার খুলিয়! দিল। 
সিপাহীর। বিনা বাধায় প্রবেশ করিল। বিনা গোলযোগে অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ 

বিমুক্ত হইল । 

এই সময়ে ভরতপুরের সৈনিকদল হুছুল নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। 

প্রথমে ইহাদের উপর কর্তপক্ষের সন্দেহ হয় নাই। ভরতপুররাজ মিত্রতার 

সম্মানরক্ষার্থে ইহাদিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। কমি- 

শনর হার্বি সাহেব ইহাদের সঙ্গে ছিলেন। ৬১শে মে প্রাতঃকালে তিনি 

বাদ পাইলেন যে, মথুরার মিপাহীগণ গবণমেণ্টের বিরোধী হইয়া, দিল্লীর 
অভিুখে অগ্রসর হইতেছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তিনি উহাদের গতিরোধে কৃত- 

সঙ্কল্ল হইলেন। ভরতপুরের সৈনিকদিগের সঙ্গে ষে সকল কামান ছিল, 

তৎসমুদয় দিল্লীর পথের পার্শে স্থাপিত হইল। কিন্তু কমিশনরের আশ! ফলবতী 

হইল ন11 কামানপরিচালকদলে যে সকল পুরুবিয়! সিপাহী ছিল, তাহারা এক 

সময়ে গবর্ণমেণ্টের পদাতি সৈনিকদলে কার্য করিত। এক্ষণে তাহারা স্বশ্রেণীর 

বিরুদ্ধভাব দেখিয়া কর্তব্যসম্পাদনে উদাসীন হইল । তাহাদের পরিচালকগণ 

ইংরেজ আফিসারদিগকে কহিলেন যে, এই সময়ে এই 'সকল সৈম্ত তাদৃশ 
বিশ্বাসের পাত্র নহে। ভরতপুরের সৈনিকদিগের শিবিরও ইউরো পীয়দিগের 
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পক্ষে তাদৃশ নিরাপদ নহে। এজন্য ইউরোপীয়গণ স্থানান্তরে প্রস্থান কর! 

সঙ্গত মনে করিলেন। কিন্তু তাহারা হস! শিবির পরিত্যাগ না করিয়া 

ভরতপুরের সিপাহীদ্দিগকে কর্তব্কর্ে অভিনিবিষ্ট করিবার জন্য সবিশেষ 

প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তীহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 
যথোপযুক্ত পারিতোধিক দিবার অঙ্গীকার করিতে বিমুখ হইলেন না। 

আফিসারের। ্পষ্টাক্ষরে কহিতে লাগিলেন যে, ভরতপুররাজ এই সঙ্কটকালে 

ইংয়েজদিগের সাহাষ্যার্থে তাহাদিগকে পঠাইয়া দিয়াছেন। মহারাজ 

ইঃরেজদিগের সহিত বদ্ুত্পাশে আবদ্ধ। তাহারা যদি এইরূপ বিপন্তিকালে 

কর্তব্যপম্পাদনে উদ্বানীন হয়, তাহা হইপে মহারাজের অখ্যাতি হইবে। 

মহারাজকে অনর্থ কলঙ্কভাজন কর! তাহাদের কখনও কর্তব্য নহে। তাহার! 

মহারাজের নিমক খাইয়্াছে, এখন নিমকহারাঁম হইলে তাহাদের ছুর্দশার 

একশেষ হইবে। কিন্তু এইরূপ পুরস্কারদানপ্রতিশ্রতি, এইরূপ উপদে শবাকা, 
এইরূপ যুক্তিবিন্তান কোন কার্যকর হইল না। ভরতপুরের কামানপরিচালক 
সৈম্থ ইংরেজের বিরুদ্ধে আপনাদের কামান সজ্জিত করিল। আঁফিসারগণ 

আপনাদের উপদেশবাক্যের এইরূপ ফল দেখিয়! অবাক্ হইলেন। এখন 
ইংরেজদিগকে শীঘ্ব শীপ্ব ভরতপুরের শিবির পরিত্যাগ করিতে হইল। ৩৪ জন 

কাঁণবিলম্থ না করিয়া, অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। অস্ত্র ও পরিধেয় 

ব্যতীত তাহারা আর কোন ভ্রব্য লইয়া যাইতে পারিলেন না। ইউরোপীয়ের 
প্রস্থান করিবাঁমাত্র ভরতপুরের সৈগ্/ গ্রকাশ্তভাবে বিরোধী হইয়। উঠিল। 

দেখিতে দেখিতে ইংবেজদিগের তান্ু প্রজলিত অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইল। 
গবর্ণমেণ্টের কর্শচারীদিগের বাঙ্গালার দিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। 
গবর্ণমেন্টের কর্ধ্চারিগণ যে নকল দ্রব্য ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, মিত্র 
রাজার উত্তেজিত সৈনিকের! তৎসমুদয় লুঠিয়। লইল। ভরতপুরের সৈনিকগণ 
এইরূপে আপনাদের কর্তব্পথ হইতে বিচ্যুত হইল। আগরার কমিশনার 

হার্বি সাহেবের চেষ্টা এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল। 
ভরতপুরের সিপাহীরা এক সময়ে আগরার ফিপাহীদপের অন্তত ভুক্ত ছিল। 

পাছে আগরার সিপাহীগণ ইহাদের ন্যার গবর্ণমেন্টের বিরোধী রে উঠে, 
এই আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ নিরতিশয় বিচলিত হুইয়! উঠিলেন। তাহারা ভারিলেন, 
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ভরতপুরের সৈনিকদিগের অভ্যুথানসংবাদে আগরায় গোলযোগ ঘটিবে। 

সম্ভবতঃ আগরার পিপাহ্ঈীগণ তাহাদের অগ্রবন্তী সতীর্থদিগের পথান্ুসরণ 

করিবে। নিশীথকালে উটের ডাঁকে ভরতপুরের মিপাহীদ্দিগের সংবাদ আগরার 

মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পঁছছিল। লেফ্টেনেপ্ট-গবর্ণর এই সময়ে মাজিষ্ট্রেটের 
গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। মাজিষ্ররেট তাহাকে জাগাই%া, দুর্ঘটনার বিষয় বলিলেন, 

এবং প্রত্যুষে আগরার সিপাহীদ্দিগকে নিরন্তর করিণার অনুমতি প্রীর্থনা 

করিলেন । কলবিন সাহেব সহস! ডুমণ্ড সাহেবের এই প্রস্তাব শুনিয়া, 

দৌলায়মানচিত্ত হইলেন। কিন্তু এখন ভাবিবার সময় ছিল না। লেফ্টেনেন্ট- 
গবর্ণর মাজিষ্টেটের আগ্রহ দর্শনে তদীয় প্রস্তাব অনুসারে কার্ধ্য করিতে 

সম্মত হইলেন। অবিল্ধে আদেশ যথাগ্ানে উপস্থিত হইল। ৩১শে মে 

উধাকালে ৩ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদল কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ 
হইল। গোলন্াজ সৈন্ত যথাস্থানে কামান সকল স্থাপন পূর্বক অধিনায়কের 
আদেশ, প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সিপাহীগণ যখন আপনাদের সম্মুখে 
কামান সজ্জীকৃত এবং সশস্ত্র ইউরোপীয় পদাতিগণকে শ্রেণীবদ্ধ দেঁখিল, 

তখন তাহারা কোনরূপ. আপত্তি প্রকাশে সাহসী হইল না। ব্রিগেডিয়ার 

অশ্বারোহণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে, সিপাহীর ধীরভাবে অস্ত্রাদি পরি- 

ত্যাগ পূর্বক সৈনিকনিবাসের অভিমুখে প্রস্কান করিল। কেহ কেহ বিদায় 

গ্রহণ পূর্বক আপনাদের বাটাতে গেল, কেহ কেহ বিদায় না লইয়াই, দিল্লীর 
অভিমুখে যাত্রা করিল। এইরূপ ব্রিটিশ কোম্পানির আরও ছুই দল সিপাহী 
নিরন্্রীক্কত ও দূরীভূত হইল। 
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পুর- মোরাদাবাদ--বেরিলী--শাহজাহানপুর--বদায়ুন। 

মে মাস অতীত হইল। জুন মাসের প্রচণ্ড আতপতাঁপের সহিত উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশের জনসাধারণের গ্রচণড প্রকৃতি ও গভীর মশান্ততাব পরিক্ফ,ট 

হইতে লাগিল। যে মকল সিপাহী নিরম্ত্রীক্কৃত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে 

দিদ্লীতে না গিয়া, আপনাদের বাসগ্রামে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্ত তাহার 

যাইবার সময়ে নানারূপ অনিষ্উজনক ও অপ্ররৃত গল্পে পার্শ্বর্তী পলীবাসী- 
দিগের হৃদয় উত্তেজিত করিতে ক্রটা করে নাই। তাহাদের কল্পনাবলে 

ইংরেজদিগের কু অভিসন্ধি অথবা তাহাঁদের রাজত্বের অবসানসন্বন্ধে নানা 

. অন্ত গরের স্থাষ্টি হওয়াতে বিলুষ্ঠনপ্রিয় ছুঃসাহমী লোকে সর্বত্র আত্মক্ষমতা- 
বিস্তারে কৃতসক্বল্প হইতেছিল। 

উদ্ধত লোকের এইরূপ গভীর উত্তেজনা এবুং তন্মুলক অশৃঙ্খলা ও 
অরাজকতার বিষয় কর্তৃপক্ষের অবিদিত ছিল না। মে মাস শেষ হইবার 

পূর্বেই উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফটেনেপ্ট-গবর্ণর মহোদয় গবর্ণর-জেনেরল 
বাহাদুরের নিকটে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন,“সমগ্র জনপদ বিশৃঙখলভাবে 
পরিপূর্ণ হইয়াছে। উত্তেজিত লোকে নানা স্থান অশাস্তিময় করিয়া তুলিবার 
চেষ্টা করিতেছে। লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের রাজত্ব দীর্ঘকাল 
স্বামী হইবে না। এই শিশ্বাস প্রযুক্ত তাহারা আমাদের কর্ম ছাড়িয়া 
অপরের অর্থ বিলুন পূর্বক আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে উগ্ভত হইয়াছে। 
এমীরাটের উত্তর দিকের জনপদ নিতান্ত ছৃঃসাহ্পী ও দুদর্য লোকের পদানত 
হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল স্থানে অনেক নিরীহপ্রকৃতি ভাল মানুষ আমাদের 
পক্ষে থাকিলেও, কুচরিত্র ও অসংসাহমী লোকের জন্ত শাস্তি স্থাপিত হইতেছে 
না। আলীগড় এবং ইটোয়া নানা অত্যাচারে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। 
আমাদের অধ্যধিত স্থানের ৩০।৪* মাইলের মধ্যে নিরীহ প্রজালোকে 
উৎগীড়িত হইরাছে। যাহাদের মঙ্গলের জন্য আমরা সলাতিশয় পরিশ্রম 
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করিয়াছি, এবং অনেক সময়ে যাহাদের জন্য ভাবিয়াছি, তাহাদের এইরূপ 

দুরবস্থা, নিরতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই। তিন মাস পূর্বে, যে সকল 

জনবহুল ভূখণ্ডের উন্নতি করিয়াছি বলিয়া, আমি গর্ব প্রকাশ করিয়াছি, 
তৎসমুদয়েরই এই দশা ঘটিয়াছে।” কলবিন্ সাহেবের এই নির্বেদকর 
কথা পরবর্তী বিবরণে অধিকতর পরিস্ফ,ট হইবে 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের যে নকল স্থান দিল্লীর নিকটবর্তী, দেই সকল 

স্থানে অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা অধিকতর উত্তেজনার নিদর্শন পরিলক্ষিত 

হইয়াছিল। সমগ্র প্রধান ষ্টেশনে গব্ণমেণ্টের ধনাগার ও অন্থান্ত সম্পত্তি- 

রক্ষার জন্য এতন্দেশীয় পদাতি সৈন্ত নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে নানা 

স্থান হইতে রাজন্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক ধনাগারের সিন্দুকগুলি 
মুদ্রায় পরিপূর্ণ ছিল। এই অর্থ ৫য, শেষে অনর্থের মূল হইয়া উঠিবে, ইহা 
মে মাসের পুর্বে কোন ইংরেজেরই মনে হয় নাই। তাহারা স্বদেশীয় 

ধনাগারের অর্থের ন্যায় এই মকল ধনাগারের অর্থও সুরক্ষিত বলিয়া মনে 
করিতেছিলেন। কিন্তু মেমাস অতীত হইতে না হইতেই তাহাদের ধারণা 

অমূলক বলিয়৷ প্রতিপন্ন লইল। দ্িপাহীগণ যখন কোম্পানির বিরুদ্ধে 
সমুখিত হইল, কোম্পানির শক্তিনাশ হইয়াছে বলিয়া সাধারণে যখন সিদ্ধান্ত 
করিল, তখন ইংরেজ স্বকীয় সম্পত্তি রক্ষা কর! দূরে থাকুক, আত্মরক্ষার 

জন্য বিব্রত হইয়া! পড়িলেন। যাহার! বিশ্বস্তভাবে ধনাগার ও গবর্ণমেণ্টের 

, অন্তান্ত সম্পত্তি রক্ষা করিতেছিল, তাহারাই এখন অবিশ্বস্ত হইয়া উহার 
হরণে বা অপচয়সাধনে কৃতসন্কল্প হইল। উদ্ধতপ্রক্কতি লোকে তাহাদের 
অনুবন্তী হুইন্তে বিমুখ হইল না। উত্তেজিত সিপাহীগণ যেমন সংহারকার্ধ্যে 
ব্যাপৃত হইল, উদ্ধত লোকেও সেইরূপ শাস্তি ও শৃঙ্খলার মঙ্গলময় বিধি 
বিপর্যান্ত করিয়া সমগ্র জনপদ অরাজ্জকভাবে পরিপূর্ণ করিল। মুজঃফর 
নগর, সাহারাণপুর, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ ভয়ঙ্কর খিবের 
বিকাশ হইল। 

মুজঃফরনগর, মীরাটের উত্তরে অবস্থিত) বটের যে ২০ সংখ্যক সিপাহী- 
দল গবর্ণমেন্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল, লেই দলেরই কতিপয় সিপাহী 

মুজঃফরনগরের ধনাগাররক্ষায় নিয়োজিত ছিল। মীরাটের সংবাদে ইহার! 
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ষে, নিশ্চেষ্টভাঁবে থাকিবে, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইয়াছিলেন । কিন্তু 

সহস! ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলার বিপর্ধ্যয় ঘটিল না। মীরাটের সংবাদ মুজ£ফর- 
নগরে প্রচারিত হইল । ধনাগাররক্ষকেরা আপনাদের দলভুক্ত সৈনিকদ্িগের 

সমুখানবার্তা শুনিল। কিন্তু সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তাহারা সহযোগীদিগের প্রবন্তিত 
' দুষ্টান্তের অন্তুবন্তী হইল না। তাহার! তিন দিন পর্যন্ত গ্রশাস্তভাবে রহিল। 

কিন্ত তাহাদের এইরূপ প্রশান্তভাবেও শাস্তি অব্যাহত হইল না। এই সময়ে 
যাহার প্রতি শান্তিরক্ষার ভার ছিল, তিনি কর্তব্য-সম্পাদনে সাহস ও একাগ্রতার 

পরিচয় দিতে পারেন নাই । মুজঃফরনপরের ইংরেজ মাজিষ্েট স্জাতির অত্যান্ত 
গুণের অর্ধিকারী ছিলেন না। মীরাটের সংবাদ শুনিয়াই, তিনি যাবতীয় 
কার্যালয় বন্ধ করিয়া নগরের প্রান্তভাগে আত্মগোপন করিলেন। যাহার! 
ধনাগার রক্ষা কঠিতেছিল, তাহার! মাজিষ্টেটের দেহরক্ষার নিয়োজিত হইল। 
বর্ফোর্ড সাহেব এইরূপে আপনাকে নিরাপদ করিবার ব্যবস্ত। করিয়। নিশ্চিন্ত 
হইলেন। এদিকে শান্তিরক্ষকের আত্মগোপনের সহিত সমগ্র স্থানে অশান্তির 
আবির্ভাব হইল। যাহারা কোন কারণে গবর্ণমেন্টের গ্রতি অসন্তষ্ট হইয়াছিল, 
কোন বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, অগ্পশিক্ষায়, অনৎসংসর্গে, কোন অংশে 
ছরাঠারের প্রশ্রয় দিনাছিল, তাহাদের সম্মুখে এখন আত্মপ্রকৃতির অনুন্ূপ 
কার্ধ্যসাধনের স্থুবোগ উপস্থিত হইল। তাহারা যখন কোম্পানির আফিসগুলি 
অবরুদ্ধ ও মাঁজিস্টেট সাহেবকে নির্জন জঙ্গলে লুক্কায়িত দেখিল, তখন তাহাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, ইংরেজের! নিস্তেজ হইয়া পড়িরাছে, কোম্পানির রাজত্বের 
অবসান হইয়াছে। তাহার! এই বিশ্বাসে সাহসী হইয়া, অভীষ্ট কাধ্যসাধনে 
অগ্রসর হইল। ধনাগাররক্ষক সিপাহীর যখন প্রশান্তভাবে ছির, তখন এই 
কল অস্ত্রধারী উদ্ধত লোকে প্রকাণ্তভাবে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত 

্ি ইল | এদিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নগরের প্রান্তবর্তী জঙ্গলে রক্ষকগণে পরিবৃত 
- হইয়াও, ভয়শূন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি আপনাকে অধিকতর নিরাপদ 

করিবার জন্য কারাগাররক্ষকদিগকে আহ্বান করিলেন । স্থতরাং কারাগার 
র্ষকশূন্ঠ হইল। কয়েদীগণ মুক্তিলাভ করিল। শাস্তিরক্ষক ইংরেজ রাজ- 
পুরুষের কর্তখ্যসম্পাদনের চূড়ান্ত হইল। প্রধান রাজপুরুষ যখন নগরের 
কোনাহলে শশন্যস্ত হুইয়, নগরের প্রান্তবস্তী স্কানে লুক্কায়িত ছিলেন, সশন্ 
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রক্ষকগণ যখন তাহার আবাসগৃহের চারি দ্দিকে অবস্থিতি করিতেছিল, এইরূপে 

তিনি ষখন সর্বাপেক্ষা অভীষ্ট বিষয়-_জীবনের মমতায় আকু্ হইয়াছিলেন, 
তখন গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয়, গবর্ণমেন্টের কর্্মচারিগণের আবাসগৃহ তন্মীভূত 

হইল? গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র বিনষ্ট হইয়া গেল; কারাগার কয়েদী শৃন্ত হইয়! 
পড়িল। উদ্ধতলোকে উহার দ্বারজানাল। ভাঙ্গিয়া ফেলিল। জেলার এক প্রান্ত 

হইতে অপর প্রান্ত পধ্যস্ত এই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, কোম্পানির আধিপত্য 

বিলুপ্ত হইয়াছে । ফিরিঙ্গীর! গ্রাণের দায়ে পলায়ন করিয়াছে । এখন যাহার 

ক্ষমতা আছে, সে-ই যাহা ইচ্ছা! হয়, করিতে পারে। প্রত্যেকেই কর্তা হইয়া 

উঠিয়াছে, স্ৃতরাং প্রত্যেকেরই ইচ্ছান্গসারে কর্মসাধনে ও অভীষ্ট দ্রব্যগ্রহণে 

অধিকার জন্মিয়াছে। উত্তেশিত লোকে যখন এইরপে স্বপ্রধান হইয়। উঠিল, 

তখন ধনরক্ষক মিপাহীর। নিশ্চেষ্ট থাকিল না। ১৪ই মে ধনাগারের অর্থ 

অধিকতর নিরাগদ স্থলে লইয়া ষাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু দিপাহীরা এই 
প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহার! টাকার বান্স স্থানান্তরিত করিতে ন৷ দিয়া 

আপনারাই উহ ভাঙ্গিয়া! ফেলিল, এবং এ অর্থরাশির মধ্যে যে যত পারিল, 

লইয়া, মোরাদাবাদদের অভিমুখে প্রস্থান করিল। এইরূপে কোম্পানির ৮৫,০০০ 

হাজার টাকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ সিপাহীদিগের হস্তগত হইল। অবশিষ্ট 
ংশ উত্তেজিত নগরবাসী ও মাজিষ্ট্রেটের ভৃত্যবর্গ অধিকার করিল। কেহই 

এই অরাজকতার নিবারণে অগ্রসর হইল না। কেহই ৩৫ জন মাত্র সিপাহীর 
ক্ষমতারোধে ও উচ্ছৃঙ্খল লোকের দূরীকরণে চেষ্টা করিল না। প্রত্যেকেই 
হতবুদ্ধি হইল। প্রত্যেকেই সর্ককক্ষয়ে শাস্তি ও সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইল 
দেখিয়া, ভয়ে স্ন্যাকুল হইয়া! পড়িল। 

মুজঃফরনগরের অধিবাসীদিগের মধ্যে যেরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সাহারাণ-, 

পুরের অধিবাসীদিগেরও সেইরূপ বিশ্বীপ জন্মিল। কিন্ত মুজঃফরনগরে যে 
দৃশ্তের আবির্ভাব হইয়াছিল, সাহারাণপুরে তাহার আবির্ভাব হইল না। এই 

স্থানের ইংরেজ মাজিষ্ট্রেটের প্রকৃতি মুজঃফরনগবের মাজিষ্্রেটের প্রকৃতির 
অনুরূপ ছিল না। মাজিষ্ট্রেট স্পাঙ্কি সাহেব সজাতির ম্বভাবসিদ্ব গুণগ্রামে 

বিসর্জন দেন নাই। বর্ফোর্ড্ সাহেব মীরাটের সংবাদে ভীত হইয়! নগর 
পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে লুক্কায়িত হুইয়াছিলেন। ম্পাঞ্কি সাহেব মুজঃফর- 
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নগরের সংবাদ পাইয়াই রক্ষণীয় স্থান ছুর্দীস্ত পরস্বলোলুপ অধিবাসীদিগের 

আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিতে যত্বশীল হয়েন। 

সাহারাঁণপুর মুজঃফরনগরের উত্তরে এবং মীরাটের ৭০1৮০ মাইল অন্তরে 

অবস্থিত। গঙ্গ। ও যমুনার জলগ্রবাহে এই বিভাগের পূর্ব ও পশ্চিম দিক 
বিধৌত হইতেছে । উত্তরে জনবসতিশৃন্ত পর্ধতশ্রেণী থাকাতে, উহ! যেমন 
শৈত্যগুণসম্পন্ন, সেইরূপ প্রাকৃতিক সৌনর্য্যে বিভূষিত। উত্তরপূর্ব শিবালিক 

পর্বতমালা! হিমালয় হইতে জানহুবীর নির্গমনস্থল হিন্দুর পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বার পর্য্যন্ত 

বিস্তৃত রহিয়াছে । সাহারাঁণপুর সহর একটা ক্ষুদ্র শ্রোতম্বতীর তটে অবস্থিত। 

ব্ণনীয় সময়ে উহার অধিবাসীর সংখ্যা ৩৫,০০০ হাজার হইতে ৪৯০০০ হাজার 

পর্য্যন্ত ছিল। অধিবাদীদিগের অধিকাংশ মুসলমান ।* বহু পূর্বে সাহারাণপুর 

ইংরেজাধিকৃত রাজ্যের সীমান্তবিভাগের একটা প্রধান ষ্টেসন ছিল। এজন্ত 

উহার উত্তরাংশে একটা দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে ইংরেজাধিকারের 

সীম! প্রসারিত হইলে, এঁ দুর্গকে জেলখাঁন। কর! হয়। ক্রমে উহার পরিখা 

শুষ্ক ও প্রাচীর ভগ্র হইয়া যাঁয়। যখন মীরাটে বিপ্লব স্ঘটিত হয়, তখন 
সাহারাণপুরের ৬৭ জনের অধিক ইউরোপীয় ছিলেন না। ফিরিঙ্গীর সংখ্য। 
অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। মোরাদাবাদের ২৭ সংখ্যক এতদেশীয় পদাতিদলের 
৭০৮০ জন সিপাহী ধনাগার রক্ষা করিতেছিল। এক জন এতদেশীয় আফিসার 

ইহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। প্রায় ১০* জন অস্ত্রধারী রক্ষক জেলখান। 
ও ইউরোপীয় কর্মচারীদিগের গৃহে প্রহরীর কর্ম করিতেছিল। এতঘ্যতীত 
সমগ্র বিভাগে যথোপযুক্ত পুলিশ সাধারণের মধ্যে শাস্তিরক্ষায় ব্যাপৃত ছিল। 1 

মুজঃফরনগরের স্তায় সাহীরাণপুরে উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইয়াছিল। 
ধনাগাররক্ষক দিপাহীরা প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্তব্য কর্মে ব্যাপৃূত ছিল 
ট, কিন্তু অধিবাসীদিগের মধ্যে শাস্তি দেখা যায় নাই। এক শ্রেণীর লোকে 

আর এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়াছিল। সবল ও সহাঁয়সম্পন্ন লোঁকে 
ুর্বাল ও অমহায়ের নিপীড়নে দলবদ্ধ হইয় উঠিয়াছিল। অধমর্ণ উত্তমর্ণকে 
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প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সংক্ষেপে সকলেই সর্বপ্রকার বিধি- 

ব্যবস্থা পদদলিত করিয়া, স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনারই কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। 
এইরূপ অশৃঙ্খলা, এইরূপ অশান্তি, এইক্প স্বেচ্ছাচারের মধ্যে আর একটা 

বিষয়ে উদ্ধত লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল॥। ইহাদের ধারণ। হইয়াছিল যে, 
কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে। স্থতরাং এখন সাহেবদিগের কোন 

ক্ষমতা নাই। যেখানে শ্বেতকায়দিগকে পাওয়া যাইবে, সেই খানেই তাহা- 

দিগকে আক্রমণ করিলে, আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ অধিকতর প্রশস্ত হইবে। 

এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের বশবর্তী হইয়া, ইহার! ইউরোপীরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র 

ধারণে বিমুখ হয় নাই। সাহারাণপুরের জয়েন্ট মাগিষ্ট্রেট রবার্টসন্ সাহেব 
লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিপাহীর! গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত- 

প্রকৃতি পল্লীবাসীদিগের প্রকৃতির ষে পরিবর্তন ঘটিবে, তাহা ভাব! যায় নাই। 

২০শে মের কয়েক দিন পূর্বে জান! গিয়াছিল যে, কতিপয় বৃহৎ পল্লীর অধি- 
বাসিগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছে।* রবার্টসন্ 
যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন, সাহারাণপুরের নিরীহ অধিবাসীদিগের 

কার্যে তদ্িষয় অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছিল। নগরের দোকানদারের! 

আপনাদের দোকান সকল বন্ধ করিয়াছিল, এবং অপরের অজ্ঞাতসারে অর্থাদি 

মূল্যধান্ পদার্থ মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিল। যে সকল রাজপথে প্রতিদিন 
অবিচ্ছেদে জনশ্োত প্রবাহিত হইত, তৎসমুদ্রয় জনসমাগমশূন্য হইয়াছিল। 
বিপুল বাণিজ্যের ক্রমে বিলোপদশ! ঘটিয়াছিল। লোকে আপনাদ্দের জীবন ও 

সম্পত্তিরক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছিল। বিচারকের বিধিব্যবস্থা, শাস্তিরক্ষকের ক্ষমতা, 
সসমন্তই যেন গ্ধন্তর্ধান করিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েও সিপাহীদিগের স্বভাবের 

কোনকূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। ধনাগাররক্ষক সিপাহীরা৷ পূর্বের স্তায় বিশ্বস্ত- 
ভাবে ধনরক্ষা করিতেছিল। ইহাদের অধিনায়কও পূর্বের ন্যায় গরশাস্তভাঙ্ছ্ে, 
আপনার কর্তব্য কর্ম্দে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। কারাগাররক্ষকেরাও পূর্বের ন্যার ্  

ধীরতামহকারে আপনাদের কর্ণ সম্পাদন করিতেছিল। 
কিন্ত এইরূপ অশান্তির সময়ে রাজপুরুষগণ আপনাদের দৃঢ়তা ও কর্তব্য- 
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নিষ্ঠার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৪৯ই মে মীরাটের সংবাদ সাহারাণপুরে 

উপস্থিত হয়। তাহার পর দিন দিল্লীর সংবাদ পঁছছে। নংবাদ পাইয়া, 

মাজিষ্রেট স্পাঞ্চি সাহেব সহযোগিবর্গের সহিত কর্তব্যনিদ্ধীরণ সম্বন্ধে পরামর্শ 

করেন। এই পরামর্শ অনুসারে মহিল! ও বালকধালিকাদিগকে মৌস্রীতে 
পাঠাইয়। দেওরা হয়। অতঃপর আম্মবলবুদ্ধি ও নগররক্ষার জন্য গবর্ণ- 

মেণ্টের কর্মচারীিগকে এক গৃহে সমবেত করিবার প্রস্তাব হ্য়। কেরাণী 

ও কিরিঙ্গিগণ প্রথমে. এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। শেষে ইহাদের মত 

পরিবন্তিত হন্স। এদিকে রবাটমন্ সাহেব নিশ্চেষ্ট থাঁকেন নাই। যে সকল 

পল্লীতে অধিকতর অশান্ত ও উদ্ধত পোৌকের বাস ছিল, তিনি সেই নকল 

পন্নীতে যাইতে ইচ্ছা করেন। এজন্ত ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীদিগের 

স্থবাদারের নিকটে কতিপয় সৈনিক পুরুষ প্রীর্থন। করা হয়। সুবাদার 

সামান্য আপত্তি করিয়া! শেষে রবার্টসনের পাহাধ্যার্থে ১০ জন লোক দেন। 

রবাটসন্ এই সিপাহী ও পুলিশের পোক লইয়া, উদ্ধত পল্লীবাসীদিগকে সুমুচিত 
শাস্তি দিবার জন্য যাত্রা করেন। তাহার উপস্থিতিতে অধিকাংশ পল্লীবাসী 

ইতস্ততঃ পলায়ন করে। এদিকে এক জন ক্ষমতাশালী জমীদার তাহার 

সাহাধ্যার্থে অগ্রসর হযর়েন। রবাটসনের উগ্ভম বিফল হয় নাই। তাহার 

সঙ্গে ৫ সংখ্যক ও ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা1 ছিল। ইহারা শেষে গবর্ণ- 

মেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলেও, * রবার্টসন্ উদ্ধত লৌকদ্দিগের শামনে 

যখোচিত চেষ্টা করেন। 

এদিকে রোহিলখগ্বিভাগে উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল। 
অন্তান্ত স্থানের অধিবাদিগণ যেরূপ অশান্ত হইয়াছিল, ব্রিটিশ গবণমেপ্টকে 
আপনাদের অনিষ্টকারী বলিয়া যেরূপ উদ্ধতভাবের পরিচয় দিয়াছিল, এবং 
আপনাদের প্রাধান্তরক্ষা ব| সমুন্ধিবৃদ্ধির জন্ত যেরূপ দলবদ্ধ হুইয়! উঠিয়া- 
ছিল, রোহিলখণ্ডেও তাহার হুচন! দেখা যাইতেছিল। এই সময়ে উত্বর- 
পশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা অন্য কোন প্রদেশ কর্তৃপক্ষের অধিকতর চিন্তার 

রি 114112509, 4714227 11%/2). 7724, 2, %, 200, 
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বিষয়ীভূত হইয়! উঠে নাই । উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে রোহিলখণ্ড বিভাগে 
তেজন্থিতাসম্পন্ন ও স্বাধীনতাপ্রিয় মুদলমানের বসতি । রোহিল। পাঠানেরা 

এক সময়ে বীরত্বে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ স্বাধীনভাবে 

উত্তেজিত হুইয়া, সমরক্ষেত্রে বিপক্ষের সমক্ষে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠ। দেখা ইয়া- 

ছিল। পূর্বতন গৌরবের কথা এখনও ইহাদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। 
ইহাদের পুর্বপুরুষগণ কন্মক্ষেত্রে যে সাহস, একাগ্রতা ও উদ্যমের পরিচয় 

দিয়াছিলেন, তাহার উদ্দীপনাময়ী কথ! এখনও ইহাদিগকে অসংসাহসিক 

কার্ধ্যসাধনে উৎসাহ্সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছিল। ইহারা বিলু্ঠন বা বিধ্বংস- 
ব্যাপারে অগ্রসর না হইলেও, পিপাহীদিগকে আপনাদের পক্ষে মানিয় 

মোগল-সাঁঘ্াজ্যের পুনঃস্কাপনের জন্য চেষ্টা করিতে পারিত। 

রোহিলখণ্ডের মধ্যে বেরেলী একটা প্রধান স্থান। বেরেলীর ৪৮ মাইল ' 
উত্তরপশ্চিমে মোরাঁদাবাদ অবস্থিত । এই স্থানে ২৯ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতি- 

দল এক এতদেশীয় গোলন্দাজ দলের কতিপয় সৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। 

অন্যানা জেলার ন্যায় মোরাঁদাবাদে জজ, মাজিষ্ট্রেটে এবং সিবিল সার্জন 

ছিলেন। জজ ক্রাক্রফট্ উইল্লন্ সাহেব দীর্ঘকাল মোরাদাঁবাদে অবস্থিতি 

করিতেছিলেন। মোরাদাবাদের সমুদয় শ্রেণীর লোকের বিষয় তাহার পরিজ্ঞাত 

ছিল। মোরাদাবাদের অধিবাসিগণ তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানপ্রদর্শনে 

বিমুখ ছিল না। এই শ্রদ্ধাম্পদ প্রবীণ কর্মচারী কেবল বিচারকার্য্যে নিয়ো- 

জিত ছিলেন। শাস্তিষ্তাপন ও বিপ্রবনিবারণ প্রভৃতি অন্যান্ত কার্যের সহিত 

ইহার সংস্রব ছিল না। উপস্থিত সময়ে তিনি আপনার ক্ষমতাবুদ্ধির জন্য 
লেফ্টেনেন্ট-গবর্ণরের নিকটে প্রার্থনা! করিলেন। তীহার প্রার্থনা অবিলম্বে 

গ্রাহ হইল'। ক্রাক্রফ্ট উইল্সন্ এই রূপে বিচারসংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত শাস্তি- 

স্কাপন প্রভৃতি অন্ঠান্ত বিষয়ে ক্ষমতালা ভ করিয়া, একাগ্রতা ও ধীরতার 

সহিত অভীষ্ট কার্যযসাধনে উদ্ভত হইলেন । মীরাটের শোচনীয় সংবাদ ১৬ই মে 

মোরাদাবাদে পছছিল। সংবাদ পাইয়াই, উইলসন্ সাহেব সৈনিক কর্তৃপক্ষের 
অন্গমতি অন্ুদাঁরে সিপাহীদিগের বাসস্কানে গমন করিলেন, এবং তত্রত্য 
এতদ্দেশীয় আফিসারদিগের সহিত আলাপ করিয়! কহিলেন যে, তাহাদের 
সহযোগিগণ অযথাকারণে অযথাপথে পদার্পণ করিয়াছে । এ সহযোগীফিগ্গের 

ও 
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পথ অবলম্বন করিলে তাহাদের সর্বনাশ ঘটিবে, তাহার! যেন পূর্বেই এ বিষয়ে 

সাবধান হয়েন। উইল্সনের কথায় সিপাহিগণ প্রশাস্তভাবে আপনাদের 
কর্তব্যসাধনে ষত্ব করিতে লাগিল। নগরের বিরক্ত, উত্তেজিত মুসলমানদিগের 
চেষ্টাতেও আপাততঃ তাহাদের এইরূপ প্রশাস্তভাবের ব্যত্যয় দেখা গেল 

না) গবর্ণমেণ্টের একজন কর্মচারী (ইনি হিন্দু; মোকদ্মার কাগজপত্রের 
অনুবাদ কর! ই'হার কাধ্য ছিল) উপস্থিত বিষয় প্রীসঙ্গে এই ঘটনার উল্লেখ 

করিয়াছেন-__নবাব নিমতুল্ল! খঁ পূর্বে গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী ছিলেন । মুন্দেফী 

কর্ম করিয়া, উপস্থিত সময়ে ইনি পেনসন্ পাইতেছিলেন । এই শুরুকেশ, 
বর্ষীয়ান পুরুষ মোরাদাবাদের সিপাহীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 

করিতে চেষ্টা করেন। বিশ্বাসঘাতক নবাব নগরবাসীদিগের সমক্ষে বলেন যে, 

তিনি পূর্বতন নবাববংশীয়ের লোক । এখন দিল্লীর সম্রাটের নামে মোরাদাবাদের 
শাসনকার্ষ্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাহার শাসনে মোরাদাবাদে কোনরূপ অন্তায় 
বা অশীস্তভাব ঘটিবে না। এইরূপ ঘোঁষণ! করিয়া, তিনি সিপাহীদিগকে 
আপনার পক্ষে আনিবার জন্য তাহাদের মধ্যে কটা ও অন্ঠান্ত খাগ্যাদ্রব্য খিতরণ 

করেন। সিপাহীর! ধন্যবাদ দিয়া এ দ্রব্য গ্রহণপুর্বক তাহাকে আপনাদে! 
আবাসন্থল হইতে যাইতে কহে, নচেৎ তাহার যে,মৃত্যুদণ্ড হইবে তাহাও নির্দেশ 
করে। বিশ্বাঘঘাতক নবাব এইরূপে নিমকের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া সমুচিত 
পুরস্কার লাভ পূর্ব্বক স্বকীয় আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। গভীর নৈরাস্তে তাহার 
এরূপ বিরক্তি ও মনঃকষ্ট হয় যে, তিনি প্রকাশ্তভাবে গাজী হইয়া দিল্লীতে 

গমন করেন। এই স্থানে প্রতিপক্ষের গুলির আঘাতে গাহার যাবতীয় 
মনঃকষ্টের অবসান হয়।* 

মে মাসের প্রথমাঞ্ধ পধ্যন্ত মোরাদাবাদের সিপাহীগণ বিশ্বস্ত, রাজভক্ত 
হত্যের ন্যায় প্রশাস্তভাবে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল। এই 
সময়ে রোহিলথণ্ড বিভাগের অনেক পথ বিলুঠনপ্রিয় গুজরগণকর্তৃক অবরুদ্ধ 
হইয়াছিল। স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত সিপাহীগণ ঘূরিয়া 
বেড়াইতেছিল। মোরাদাবাদের ২৯ সংখ্যক দিপাহীদল এই সকল উপদ্রব- 

৮:70 529 777 7%%, 4745 2,253) %014, 
্ ৭ 

ক. 
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নিবারণে অমনোযোগী হয় নাই। পরিশেষে তাহাদের সমক্ষে উৎকট পরীক্ষার 

সময় উপস্থিত হইল। আই পরীক্ষায় তাহারা আপনাদের বিশ্বস্ততা ও 
রাজভক্তির অস্তিত্ব সন্বদ্ধে কিরূপ প্রমাণ দিয়াছিল, তাহ! ক্রমে লিখিত 

হইতেছে। 

১৮ই মে গন্ধ্যাকালে মোরাদাবাদের কর্তৃপক্ষ সংবাদ পাইলেন যে, ২৯ 

খ্যক দলের দিপাহীর! বিলুষ্টিত অর্থাদি লইয়া নগরের পাঁচ মাইল দুরে 
গঙ্গাতটে উপস্থিত হুইয়াছে। এই দল মীরাটে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুখিত 
হইয়াছিল। মুজঃফরনগরে এই দলের সৈনিকের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়াছিল। এই বিপক্ষ সৈনিকদিগের উপস্থিতিসংবাদে মোরাদাবাদের 

কর্তৃপক্ষ নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। ছুই জন সাহসী কর্তব্যনিষ্ঠ আফিসার ৩* জন 

অশ্বারোহী এবং কতিপয় পদাতি লইয়া, রাত্রি ১১টার সময় পূর্বোক্ত সিপাহী- 
দিগের আশ্রয়স্থলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উইল্সন্ প্রভৃতি রাজপুরুষের। 
ইহাক্ষের সঙ্গী হইলেন। চারি দিক ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। এই 

অন্ধকারময় নিণীথে আফিসারদ্বয় নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া, সওয়ারদিগকে 

বিপক্ষদিগের গতিরোধের জন্য যথাস্থলে সন্নিবেশিত করিলেন। অনস্তর তাহার 

পদাতিদিগকে লইয়া, বিপক্ষের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষ 

সিপাহীগণ গাঢনিদ্রায় অভিভূত ছিল। ইংরেজপক্ষের সৈনিকের! শিবিরের 
শান্্রীদিগকে হস্তগত করিল। এদিকে গোলযোগে সিপাহীদিগের নিস্রাভঙ্গ 
হইল। সিপাহীগণ অসময়ে অতর্কিতভাবে আপনাদিগকে আক্রান্ত দেখিয়!, 
উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। এরূপ ঘোর অন্ধকার হইয়াছিল যে, আগ্নেয় অস্ত্রের 

'অগ্রিস্ক,রণে কোনরূপে আত্মপর নির্ধারণ করা যাষ্টত। অন্ধকারের সাহায্যে 
বিপক্ষ সিপাহীদ্দিগের অধিকাংশ আত্মগোপনে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু তাহাদের 

সমন্ত অন্তর, বাহন ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। এক জন সওয়ারের গুলিতে 
বিপক্ষদলের একটা সৈনিক দেহত্যাগ করিল। এদিকে বিপক্ষদিগের ৮১০৯৪ 
হাজার টাক অধিকৃত এবং ৮।১* জন সৈনিকপুরুষ বন্দী হইল। 

এই অভিযানের সময়ে ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা! কর্তব্যবিমুখ হয় 
নাই। তাহারা এ পর্য্যস্ত বিশ্বস্তভাবে আপনাদের কার্য্য করিতেছিল। কেহ 

ফেত নির্দেশ করিয়াছেন যে, এ সময়ে তাহাদের বিশ্বস্তা সম্পূর্ণরূপে পৃরিষ্ষ, 
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হয় নাই। তাহারা হৃদয়ের সহিত আপনাদের কর্তব্যপালন করে নাই। কিন্ত 

এ সময়ে যে দকল আফসার উপস্থিত ছিলেন, তঞ্হার! এই মতের সমর্থন করেন 

নাই। ঘোরতর অন্ধকারপ্রযুক্ত সিপাহীগণ বিপক্ষদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ 

করিতে পারে নাই । বিপক্ষেরা এই অন্ধকারের সাহায্যে অনায়াসে পলায়ন 

করিয়াছিল। 

২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীদিগকে এইরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্ততা 

প্রদর্শন করিতে দেখিলেও ২০ সংখ্যক দলের মিপাহীগণ তাহাদিগকে আপন- 

দের প্রতি অবিশ্বস্ত ভাবে নাই। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্িয়াছিল যে, 

২৯ সংখ্যক দলের লোক তাহাদের স্ায় আত্মপ্রাধান্তস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে ; 

এই বিশ্বাসের বশবত্তী হইয়া, তাহাদের কেহ কেহ পর দিন প্রাতঃকালে সহস। 

মোরাদাবাদের সৈনিকনিবাসে উপাস্থত হয়। কিন্তু এই সময়েও ২৯ সংখ্যক 

দলের সৈনিকগণ নিমকের সন্মান রক্ষা করিতে পরাজ্ুখ হয় নাই। এই দলের 

এক জন শিখ সিপাহীর নিক্ষিপ্ত গুলিতে আগন্তক সৈনিকদিগের এক জেন হত 

ও অবশিষ্ট বন্দী হয়। বন্দিগণ কারাগারে অবরুদ্ধ থাকে । কিন্তু অস্ঠস্তাবী 
বিপদের শীস্তি হইল না! । এইরূপ সাবধানতাতেও উহা! নিরাকৃত না হইয়া 

কর্তৃপক্ষকে অধিকতর বিব্রত করিয়! তুলিল। নিহত ব্যক্তির এক জন নিকট 
আত্মীয় ২৯ সংখ্যক দলে ছিল। দলের মধ্যে এই ব্যক্তির কিয়দংশে ক্ষমতা ও 

প্রতিপত্তি ছিল। এই ব্যক্তি যখন জানিতে পারিল যে, তাহার আত্মীয় 
নিহত হইয়াছে; তখনই সে আপন দলের অপেক্ষাকৃত উদ্ধত ও অশান্ত- 
গ্রকৃতি লোকদিগকে গবর্ণমেন্টের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়া তুলে, এবং 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া “কারাগারের অভিমুখে গমন করে। ২৭ সংখ্যক 
দলের কতিপয় বন্দীর সহিত ৬০০ শত কয়েদী মুক্তিলাভ করে। 

বিচারপতি উইলসন্ এই সংবাদ পাইয়াই অশ্বীরোহণে কারাগারের অভিমুখে 
অগ্রসর হয়েন। বিমুক্ত কয়েদিগণ উল্লাসে উৎফুল্ল এবং উত্তেজনায় উন্মুত্ব 
হইয়া চীৎকার করিতে করিতে চারি দিকে ধাবমান হইয়াছিল। এইরূপ 
দুরন্ত ও উত্তেজিত লোকের সন্ুথে উপস্থিত হওয়া তাদৃশ নিরাপদ বোধ হয় 

নাই। মোরাদাবাদের ১৮ মাইল পুর্ব্বে রামপুররাজ্য অধস্থিত। রামপুরের 
নবাবের কতকগুলি সওয়ার এই সময়ে মোরাদাবাদের নিকটে অবস্থিত 
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করিতেছিল। উইল্পন্ সাহেব কালনিলম্ব না করিয়া, ইহাদের সাহাষ্য প্রার্থনা 

করিলেন। কিন্তু সওয়ারের! তাহার প্রার্থনান্থপারে কাধ্য করিতে সম্মত 

হইল না। যাহা! হউক, ২৯ সংখ্যক দলের কেহ কেহ প্রকাশ্তভাবে বিপক্ষতা- 

চরণ করিলেও এ পর্যন্ত সমগ্র দল তাহাদের অনুবত্তী হয় নাই। ইহারা 

এখনও কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করিতেছিল, এখনও ইহাদের বিশ্বস্তভাবে 

কর্তৃপক্ষ আপনাদিগকে সহায়সম্পর্ন ও নিরাপদ বলিয়া! মনে করিতেছিলেন। 

ইহাদের কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া, এক জন ইউরোপীয় অধিনায়ক পলাতক 

কয়েদীদিগের অনুসরণ করিলেন। এদিকে উইল্দন্ সাহেবও নিশ্চেষ্ট ছিলেন 

না। তিনি আর এক দল লইয়া এ কাধ্যসাধনে উদ্যত হইলেন। ইহাদের 

উদ্ধম অনেকাংশে সফল হইল। দেড় শত কয়েদী অবরুদ্ধ হইয়া পুনর্বার 

কারাগারে পূর্ববধৎ অবস্থার স্থাপিত হইল। বিচারপতি উইল্সন্ এক ঘণ্ট1 পরে 
নগরে প্রত্যবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে নগর নিস্তন্ধভাব ধারণ করিয়াছিল। 

প্রবল ঝটিকার পর প্রক্কৃতি যেমন স্তব্বীভূত হয়, মোরাদাবাদও যেন সেইরূপ 

নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট হইরা পড়িয়াছিল। উহার দোকান সকল অবরুদ্ধ, পথসমূহ 
জনশৃন্, এবং পল্লী সমুদয় যেন লোকসম্পর্কশূন্ত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ 

নানাপ্রকার আশঙ্কায় বিচলিত হুইয়! উঠিয়াছিল। অতঃপর কি ঘটিবে কেবল 

ইহাই লোকে ভাবিতেছিল। যাহার! শান্তির প্রত্যাশী ছিল, তাহারা যেমন 

ভবিষ্যতের বিভীষিকার কল্পন। করিয়া বিচলিত হইয়াছিল, যাহারা অশান্তির 

উৎপাদন করিয়া, আপনাদের অসংযত ভোগলালসার তৃপ্তিসাধনের জন্ত অপরের 

সম্পর্তিহরণের চেষ্টা করিতেছিল, তাহারাও সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবের নিমিত্ত 
ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কায় ছুশ্ি্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিম্াছিল। অন্থান্ স্থানে 
ম্তায় সৈনিকনিবাসে গভীর আশঙ্কার নিদশন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। কেহই 

সেদিন থাগ্ঠ সামগ্রীর আহরণ বা রন্ধনের আয়োজন করে নাই এবং কেহই 

এক মুহুর্তের জন্য নিশ্চিন্তভাবে থাকে নাই। গভীর বিষাদ ও সন্্াসের চিহ্ন 

যেন সকলের মুখেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। উইলসন্ সাহেব এই অশান্তি- 
ময়--এই সন্ত্রাদজনিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে উদাসীন রহিলেন না। তিনি 

প্রথমে প্রধান প্রধান নগরবাসীকে শাস্তিরক্ষার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে 

কহিলেন। অনন্তর ২৯ সংখ্যক দলের পিপাহীগণ তাহার লক্ষ্য হইল। তিনি 
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অশ্বারোহণে সৈনিকনিবামে গমন করিলেন। সিপাহীদিগকে শাস্তভাবে 

সছুপদেশ দিলেন। গোলন্াজ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। তাহাদের সমক্ষেও 
আপনার দৃঢ়ত৷ ও নিভীকতার পরিচয় দিলেন। এই সৈনিকেরাই অধিকতর 
উত্তেজিত হইয়াছিল। মারাস্মরক কার্ধ্সাধনের জন্য ইহারা আপনাদের কামান 
যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে ও সম্কুচিত হয় নাই। কিন্তু উইল্সনের নির্ভীকতায় 
ইহার! আপনাদের অনিষ্টকর উগ্ভমে নিশ্চেষ্ট হইল। উইল্সন্ অতঃপর সিপাহী- 

দিগের অমূলক আশঙ্কার নিরাকরণ এবং তাহাদের প্রতি গবণমেণ্টের বিশ্বস্ত- 

ভাব প্রদর্শনের জন্ টোট1 বিতরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে অস্ত্রাদিতে 

সজ্জিত হইয়। আমিতে আদেশ দিলেন । তাহারা এই আদেশানুসারে অস্ত্রশস্ত্র 

বিভৃষিত হইয়া মগুলাকারে দণ্ডায়মান হইল। উইল্সন্ তাহাদের মধ্যবর্তী 
হইয়া যখোঁচিত ধীরতা। ও গা্ভীর্য্যের সহিত তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে থাকিতে 
কহিলেন। যাহার। দীর্ঘকাল কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যসাঁধনে বিশ্বস্ততা 
দেখাইয়াছে, কতিপয় উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল বালকের ব্যবহারে তাহাদের ষেন 
সেই বিশ্বস্ততা কলঙ্ষিত, সেই সদাচার ও প্রতৃভক্তি দূরীভূত এবং তাহাদের 
পলিত কেশ ও শ্বেত শ্শ্রুর সম্মান যেন সেই সকল অজাতশ্শ্রুর সমক্ষে অধঃকৃত 

ন! হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তাহারা যদি ভবিষ্যতের জন্ত রাজভক্তি ও 

বিশ্বস্ততা! দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদের যাবতীয় অপরাধের 

মার্জনা করিতে গবর্ণর-জেনেরল বাহীদুরকে অন্ুবেধ কর] হুইবে, তদ্বিষয়েও 

প্রতিশ্রুত হইলেন। উইল্সন্ সাহেবের কথায় এতদ্েশীয় আফিসারগণ জিজ্ঞাস 

করিলেন যে, তিনি তাহাদের ধর্মপুস্তক স্পর্শ করিয়! প্রতিশ্ররতিপালনের 

ন্ত শপথ করিতে প্রস্তুত জ্মাছেন কি নাঁ। উইলসন্ সাহেব তৎক্ষণাৎ এবিষয়ে 
সম্মত হইলেন। আফিসারগণ আর কোন বিষয়ে সন্দিহান হইলেন না। 
উভ্ভর পক্ষই উভয়ের প্রতি বিশ্বস্তত৷ দেখাইবার নিমিত্ত শপথ করিলেন। 
কিরৎকালের জন্য পরস্পরের মধ্যে আবার সম্ভাব স্থাপিষ্ঠ হইল। মোরাদা. 
বাদে আবার প্রশীন্তভাব পরিশ্ফ,ট, সন্ত্রাস দূরীকৃত এবং বিশৃঙ্খলতা নিরাক্কত 
হইণ। দোকানের দ্বার উনক্ত হইল। বাঁজপথ জনকোলাহলময় হইয়| 

উঠিল। অধিবাসিগণ প্রসুল্লভাবে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। - ইউ- 
রোপীয় কুলাঙ্গনাগণ আপনাদের নির্জন আশ্রয়গ্কল হইতে বহির্গত হুইলেন। 
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প্রত্যেকের মন হইতে যেন কোন একটা দুর্কাহ ভার অপসারিত হইল, এবং 
প্রত্যেকেই যেন উহাতে অনির্বচনীয্ সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। এদিকে 

মোরাদাবাদ বিভাগে গোলযোগের সুত্রপাত হইল। তুষানল এক দিকে 
আবিভূতি হইলে, ক্রমে অলক্ষ্যভাবে সমস্ত দিকে উহা পরিব্যাপ্ত হয়, 
এক এক সময়ে জালাময়ী শিখায় উহার সংহারণী শক্তিরও পরিচয় পাওয়া 
গিয়। থাকে । লোকসমাজের এক দিকে কোন বিষয়ে কাধ্যতত্পরতার 

শক্তি সঞ্চারিত হইলে, উহ্বার সংঘাতে ক্রমে সমগ্র সমাজ আলোড়িত 
হইয়। উঠে। এই সময়ে একে অপরের দৃষ্টান্তের অন্ুবর্তী হয়। এক জনের 
কাধ্যপ্রণালী অন্ত জনের কাধ্যপ্রণালীর সহিত একন্ত্রে গ্রথিত হয়। ইহাতে 
উৎকৃষ্ট বিষয় যেমন সমাজের উৎকর্ষসাঁধক হয়,অপকৃষ্ট বিষয়ও সেইরূপ সমাজের 
অশৃঙ্খলাগ্ঠোতক ও অপকর্ষসাধক হুইয়া উঠে। উপস্থিত সময়ে নিত্যসন্দিগ্ধ 
ও কৌতুহলপরত্্ দিপাহীগণ যে কার্ধ্যসাঁধনে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে 
লোকসমাজ যেরূপ অশাস্তিময়, রাজ্যশাসনতগ্রও সেইরূপ বিশৃঙ্খল হয়। এই 

অশান্তি ও শৃঙ্খলাহানি, সমাজের অন্ত শ্রেণীর চিরপোষিত বাসনাদিদ্ধির সহায় 
হইয়। উঠে। যাহার। পরস্বলোলুপ ছিল, আত্মপ্রাধান্ত স্থাপনের ইচ্ছা! যাহাদের 

হৃদয়ে বলব্তী হইয়া উঠিয়াছিল এবং যাহারা স্বগ্রধানভাবে আত্মগ্রাধান্তের 
বিস্তারে উদ্যোগী ছিল, তাহার! এই সুযোগ সহজে পরিত্যাগ করে নাই। এক 

দলকে চিরগুন শৃঙ্খলার মূলদেশ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া, তাহারা আপনাদের 
অভীষ্টসাধনে অগ্রসর হয়, এবং আপনাদের অভ্যস্ত, মারাত্মক কার্যে সমগ্র 
প্রদেশে সর্বপ্রকার শৃঙ্খলার চিহ্ন বিনষ্ট করিয়া ফেলে। | 

মোরাদাবাদ বিভাগে এইরূপ দৃপ্ত অপ্রকাশিত, থাকে নাই। বিলুগ্ঠন- 
প্রিয় গুজরের দল চারি দ্রিকে উৎপাত করিয়া বেড়াইতেছিল। ২*শে মে 

৮* জন গুজর অবরুদ্ধ হয়। ইহার পর দিন উইল্সন্ সাহেব সংবাদ পাইলেন 

যে, একজন মৌলবী,রামপুরের কতকগুলি উচ্ছঙ্খল মুসলমানকে দলবদ্ধ 
করিয়াছে। ইহার! নীলবর্ণের পতাক। উড়াইয়া' নগরলুষঠনের জন্য আসিতেছে। 
ংবাদপ্রাপ্ডিমাত্র উইল্মন্ সাহেব কতিপয় সিপাহী সওয়ারকে সঙ্গে লইয়৷ 

ইহাদের গতিরোধ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি সৈনিকদিগের সহিত 
বেরিলীর ঘাটে রামগঞ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, মুসলমানদিগের গতিরোধ করিলেন । 
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এক জন দারোগার অসির আঘাতে মুসণ পমানদলের অধিনায়ক মৌল দেহ- 
ত্যাগ করিল। তাহার কতিপয় গ্রধান অনুচর অবরুদ্ধ হইল। অপর সকলে 

পলায়নপূর্রবক আত্মরক্ষা করিল। এই কার্য্যেও ১৯ সংখ্যক সিপাহীগণ 

বিশ্বস্তভাব হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহারা পূর্বের ম্যায় কার্্যততপরত1 এবং 

পূর্ব্বের হ্যায় উদ্ধম ও মনোযোগের সহিত অধিনায়কের আদেশ পালন করে। 

ইহার দুই দ্রিন পরে ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীগণের মমক্ষে আর একটা 

গুরুতর বিষয় উপদ্থিত হয়। এই বিষয়ে ইহাদের রাঁজভক্তি এবং বিশ্বস্তত। 

প্রমাণ করিবার সুযোগ ঘট । যে সকল সৈনিক অভিযানের পথ প্রস্তত করে, 

দুর্গনিম্ীণ বা শিবিরসন্লিবেশ কার্যে নিয়োজিত থাকে । তাহাদের ছুই দল 

মীরাটের সংবাদে গবণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হয়। ইহারা রুড়কী পরিত্যাগ 

পূর্বক বিলুঠিত সামগ্রী লইয়া মোরাঁদীবাদের অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই 
ধবাদ ২৩শে মে মোরাদাবাদে পভ্ছে। অবিলঞ্চে ছুই দল পিপাহী এবং ৬৭ 

জন সওয়ার প্রস্তত হইতে আদিষ্ট হয়। কাণপ্তেন হুইম্ ইহাদের পরিচালক 

হুয়েন। তিনি এ সৈনিকদল ও দুইটা কামান লইয়া, বিপক্ষদিগের অভিমুখে 

যাত্রী করেন। কিন্ত তিনি নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইতে না হইতে তদীয় অভি- 

যানের সংবাদ বিপক্ষদিগের মধ্যে প্রচারিত হয়। বিপক্ষগণ সংবাদ প্রাণ্ডি মাত্র 
তেরাই অভিষুখে প্রস্থান করে। কিন্তু এদিকে স্থানীয় রাজপুরুষ কতিপয় 
সওয়ার লইয়া, ইহাদের গতিরোধ করেন। ইহার মধ্যে কাণ্ডেন হছুইসের সৈনিক- 
দল উপস্থিত হয়। বিপক্ষগণ নিরম্ত্রীকৃত হয়। তাহারা যাবতীয় দ্রব্যাদি হইতে 
বিচ্যুত হইয়া পথের ভিখারী হয়। অনেকে বেরিলীর দিকে পলাক্জন করে। 

এই ঘটনার পর মৌরাদাখাদের সৈনিকনিবাসে আপাততঃ কোনকপ 
গোলযোগের চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। কতৃপক্ষ ভাবিলেন যে, ২৯ সংখ্যক দলের 
মিপাহীগণের রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা অক্ষ থাকিবে । কিন্তু তাহাদের এই 

বিশ্বাস দীর্ঘকাণ স্থায়ী হইল না। কালক্রমে ঘটনাচক্র অস্ঠাদিকে আবর্ভিত হইল । 
মোরাদাবাদবিঞাগে উদ্দতপ্রক্কতি লোকের বসতি ছিল। ইহার! সুযোগ 
বুঝিয় পরস্থহরণের জন্য চারি দিকে ঘৃরিয়া বেড়াইতেছিল। মোরাঁদাবাঁদের 
সিপাহীগণ ইহাদের দৌরাত্ম্যনিবারণে উদাসীন থাকে নাই। কিন্তু যখন 
কোন গুরুতর অনিষ্ঠকর সংবাদ প্রচারিত হয়, তখন অনুরদর্শী, কৌতুহলপর, 
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লোকের মধ্যে তুমুল আন্দোলন দি হয়। যাহারা অধিকতর কল্পনাপ্রিয়, 

তাহার! উহা! রঞ্জিত করিয়া, অপরকে অধিকতর ব্যাকুল করিয়া তুলে। 
দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে ইহারা আপনাদেত্র মানসপটে সর্ধনাশের 
ভীষণ দৃষ্ত অঙ্কিত করিতে থাকে । ধর্ম, জাতি ও সম্মননাশের আশঙ্কা অপেক্ষা 
ভারতবর্ষীয় লোকের অধিকতর উদ্বেগের বিষয় আর কিছুই নাই। ইহার! 

আপনাদের ধর্ম, এবং আপনাদের জাতি ও সন্মান রঙ্গ করিতে স্বাআ্বিসর্জনেও 

বিমুখ হয় ন( মৌরাদাবাঁদে যখন ধর্ম ও জাতিনাশের জনরব উঠিল, তখন 

লোকে স্থির থাকিতে পারিল না। প্রত্যেকেই আপনাদের ধর্মসন্বদ্ধীয় এবং 
জাতিগত মুন্মানেত্ব বিলোপ হুইবে ভাবিয়া, একান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। 
প্রত্যেকে আপনার আঁত্বীয় ব। পরিচিত ব্যক্তির সমক্ষে এই সর্ধনাশের কথা 
অভিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল। কোম্পানির মুলুকে চিরাচরিত ধর্ম 
ও চিরন্তন জাতীয় গৌরব বিলুপ্ত হইবে, ইহা! যেন লোকের হৃদয়ে তাড়িভ- 
বেগে প্রবেশ করিল। যাহার অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন ও সন্দি্ধ ছিল, তাহার! 

এই কথায় মোরাদাবাদের দিপাহীদিগ্রকে উত্তেজিত করিতে বিমুখ হইল না1 
২৯সংখ্যক দলের নিপাহীগণ এই আতঙ্কজনক কথায় বিচলিত হইয়! উঠিল 

এবং পরম্পর পরম্পরকে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বেরেলীর 
ধাদকি? 

ক্রমে বৈশাখ মাস সমাগত হইল। বৈশাখের আতপতাপের সহিত মোরাদা- 
বাদের ইযুরোপীয়দিগের উৎকগ্ঠ। ও আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেরেলী 
রোহিলখগুবিভাঁগের সদর স্থান-১ নুতিরাং উহার উপর অন্যান্ত স্থানের শাস্তি 
নির্ভর করিতেছিল। মোরাদাবাদের কর্তৃপক্ষ বেরেলীর নংবাদ গানিতে নিরতি- 
শয় উৎসুক হুইয়! উঠিয়াছিলেন। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বান ছিল যে, বেরেলী 

ঘদি শান্তিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে তাহার! মোরাদাবাদে শাস্তি্থখ ভোগ 
করিতে পারিবেন, কিন্তু বেরেলীতে যদি উত্তেজনার বৃদ্ধি হয়, তত্রত্য লোকে 
যদি উন্মত্তভাবে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করে, তাহ! হইলে মোরাদা- 
বাদও শাস্তি ও শৃঙ্খল! হইতে বিচ্যুত হইয়া, সেই ঘোরতর তরঙ্গাবর্তে বিদুর্ণিত 
হুইতে থাকিবে ।  এইরপ বিশ্বাস প্রযুক্ত তাহারা বেরেলীর জন্ত উদ্িগ্ন হুইয়া- 

ছিলেন, তাহাদের উদ্বেগ, দুরীষ্ূুত হইল ন1) প্রশাস্তভার স্থাষী, হইল 
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না); আশঙ্কা ও আতঙ্ক অপসারিত হইল না। ১লা জুন সহস! বে“রলীর ডাক 

বন্ধ হইল। সেই দিন প্রাতঃকালে বেরেলী হইতে কোন চিঠি পত্র মোরাদাবাদে 

পছছিল না। মোরাদাবাদের সৈনিকনিবাসে এবং গবর্ণষেণ্টের কার্যালয়ে 

জনরব উঠিল ষে, বেরেলীর দিপাহীগণ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুখিত ভ্ইয়াছে। 
রাত্রি দ্িগ্রহরের পর হামগুরের নবাবের প্রেরিত এক জন দূত বেরেলীর সংবাদ 
লইয়! মোরাঁদারাদে উপস্থিত হইল। এই দূতের আগমনে উইল্সন্ সাহেব 

জাগরিত হইলেন । দূত স্ুুপ্তোখিত বিচাঁরককে কহিল যে, বেরেলীর সিপাহী- 

গণ কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। ইয়ুরোপীয়দিগের অনেকে 

নিহত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আপনাদিগের এরূপ স্থান হইতে পলায়ন 

করাই শ্রেয়ঃ। - উইল্মন্ গম্ভীরভাবে দূতের কথ গুনিলেন। নিদ্রা আর 
তাহার শাস্তিম্থখবিধানে সমর্থ হইল না। তিনি উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইলেও 

প্রশান্তভাবে গাত্রোথান করিলেন এবং অবিলক্ষে মোরাদীবাদের সৈনিকদলের 
অধিনায়কের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন । ২রা জুন উষাকালে ইরুরোপীযু. এবং 
এতদেশীয় আফিসারগণ সমবেত হইলেন। উইল্সন্ সাঁহেব বেরেলীর যে সংবাদ 
গাইয়াছিলেন, তাহা সরলভাবে তাহাদের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এখন 
পতাকা, কামান ও ধনাগারের অর্থ লইয়। মীরাটে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এতদেশীয় 
আফিসারের৷ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু সৈনিকনিবাঁসের সিপাহীরা 
ইহার বিরোধী হইয়া উঠিল। তাহার! ভাবিল ষে, মীরাটে গেলেই তাহাদের 
সর্বনাশ হইবে। তাহাদিগকে হয় ত ফাসিকাষ্ঠে আত্মবিসর্জন করিতে হইবে, 
অথবা কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়। থাকিতে হইবে। সুতরাং মোবাদাবাদ 
পরিত্যাগ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল ন1। 

পর দিন প্রাতঃকালে দিপাহীর! অধিকতর উত্তেজিত হইয়! উঠিল। তাহার! 
সর্ধপ্রথম ধনাগার হাতে রাখিতে চেষ্টা করিল। কর্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না 
দেখিয়া, টাকার থলিয়া, গোলাগুণি লইয়! যাইবার গাড়িতে উঠাইয়া, উহা 
ধনাগাররক্ষকদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। উইল্সন্ সাহেব 
যখন ধনাগারে গিয়া টাকার থলিরা বাহির করিতে লাগিলেন, তখন 
মাজিষ্টরেট ও কালেক্টর সপ্তার্স সাহেব গোপনে ষ্টযাম্প কাগজগুলি নষ্ট করিয়া 
ফেলিলেন। সর্বসমেত পঁচাত্তর হাঁজার টাকা। ধনাগার হইতে বাহির করিয়া 
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সিপাহীদ্িগকে দেওয়। হইল। সংখ্যার এইরূপ অন্নতায় দিপাহীদিগের মধ্যে 
গভীর নৈরাশ্তের সহিত নিরতভিশয় উত্তেজন! ও বিরক্তির সার হুইল । উত্তে- 
জন1 ও বিরক্তির আবেগে তাহার! থাজাঞ্চিকে ধরিয়। কামানের নিকটে লইয়া 

গিয। কহিল থে, যদি অবশিষ্ট অর্থ কোথায় আছে, বলিয়া না দেওয়] হয়, 

তাহা হইলে তাহাকে অবিলম্বে কামানে উড়াইয়া দেওয়! হইবে। কাণ্তেন 

ফাডিনামক একজন সৈনিক পুরুষ এই বিপত্তিকালে অগ্রসর হই! 
খাজাঞ্চির উদ্ধার করিলেন। জজ ও মাঁজিষ্রেট সাহেব এই সময়ে অশ্খে 

আরোহণ করিয়াছিলেন, চি জন অল্পবয়স্ক সিপাহী ইহার মধ্যে তাহাদ্দিগকে 

খুলি করিতে উদ্ভত হুইল। কিন্তু সুবাঁদার ভবানীসিংহ এবং হাবিলদার 

বলদেব সিংহ এই. সময়ে তাহাদিগকে কঠোর ভায়ায় কহিলেন যে, তাহার৷ 

ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ইংরেজদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না, এখন 

সেই ওতিজ্ঞার বিষর ভূলিরা। ইংরেজদিগকে গুলি করিতে উদ্ভত হইতেছে ৭ 

এই কথায় দিপাহীরা আপনাদের বন্দুক নামাইল। উইল্মন্ ও সগ্ডাস্: সাহেব 
অক্ষতশরীরে প্রস্থান করিলেন । 

এইরূপে ইউঝ্েপীর নিখিল কর্দচাঁরিগণ মোরাদাবাদ পরিত্যাগ পূর্বক 

মীগাটে যাত্র। করিলেন। সৈনিকদলের আফিসারগণ সপরিবারে নৈনীতালে 

গেলেন, যেহেতু নৈনীভাল মীরা অপেক্ষা) নিকটবর্তী এবং উহার পথও 
অধিকতর নিরাপদ ছিল। দেওয়ানি ও সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্দচারিগণ 

স্থানান্তরে গিয়া আত্মরক্ষ(র উপার করিলেন বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গী কর্মমচারিগণ 
এই ব্যবস্থার অনুবন্তী হইল না| ইহারা ভাবিয়াছিল যে, খা ইউরোপীয়গণ 

যেব্রুপ উত্তেজিত দিপাহীদ্িগের আক্রমণের বিষমীভূত হইবে, তাহারা সেরূপ 
হইবে না। সিপাহীগণ ফিরিঙ্গীবোধে তাহাদের বিষয়ে নিশ্চে থাকিতে 
পারে। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা শেষে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। 
তাহার! অন্ঠান্ত ইউরোপীয়দিগের ন্তাঁয় পলায়ন করিলে ভাল হইত। কিন্তু 

ইহ না করিয়া, তাহারা আপনধবের সর্ধনীশের পথ করিয়! দিল। কেহ কেহ 
উত্তেজিত সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিল) কেহ কেহ মুসলমান 

ধর্পরিগ্রহ করিয়া! বন্দিভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হইল। . বোধ হয়, ইহার! 

দিল্লীন্ে এই অবস্থায় নিহত হইয়াছিল। 
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পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বেরেলী রোছিলখণ্ডের প্রধান পহর। উহা। 
ফেমন দেওয়ানিবিভাগের সদর স্থান, সেইরূপ সৈনিকবিভাগেরও 

সদর স্থান। বাণিজ্য ও অপরাপর বৈষয়িক ব্যাপারের জঙ্ত, 

এই স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক অবস্থিতি করে। রোহিলখণ্ডের 
পূর্বতন ঘটনাবলীর বিষয় ভাবিলে, উহার রাজধানীর অধিৰামীদিগের প্রর্কৃতি 

হৃদয়ঙ্গম হয় । মোগল-রাজত্বের অধঃপতনকালে রোহিলথণ্ড যুদ্ধপ্রিয় আফ্গান- 

দিগের অধিকৃত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দে হাফেজ রহমতের অধীনে 

পাঠান রোহিলারা! আপনাদের স্বাধীনত। রক্ষা করিতে থাকে। অফোধ্যার 

নবাবের চক্রান্তে এবং ইংরেজদিগের সৈনিকবলে কিরূপে এই সুগঠিত, সুত্র, 
স্বাধীনতাপ্রিয় আফ্গানদিগের অধঃপতন হয়, তাহ! ইতিহাঁসপাঠকের অবিদ্দিত 

নাই। ১৭৭৪ অব্ের এপ্রেল মাসে কাত্রার যুদ্ধে হাফেজ রহমত নিহত হয়েন। 

ইহার পর লর্ড নেকের সহিত যুদ্ধে রোহিলথণ্ড ইংরেজের পদানত হয়, এবং 
উহ! ইংরেজাধিকৃত উত্তরপশ্চিম বিভাগের অন্ততূক্তি হইয়া উঠে। হ্রাহিল৷ 
আফ্গানদিগের এই বীরোচিত ভাব এখনও বেরেলীর অধিবাসিগণের মধ্যে 
পরিষ্ফ,ট হইতেছিল। ১৮১৬ অবে যখন রোহিলারা করভারে নিপীড়িত হুইয়। 
গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হয়, তখন ইহাদিগকে দমন করিতে গবণমেপ্টকে 
সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বেরেলীর. অধিবাসীদিগের 
অধিকাংশ এইরূপ বীরোচিত ভাবের পরিচয়স্থল ছিল। বেরেলীর ব্যবসায়িগণ 
গ্রধানতঃ হিন্দু হইলেও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অল্প ছিল না। ইহাদের 
স্থলোন্নত কলেবর দেখিলে, ইহাদিগকে পূর্বতন সমরকুশল বীরবংশীয়দিগের 
অনুরূপ সন্তান বলিয়া স্পষ্ট গ্রতীত হইত। 

উপস্থিত সময়ে বেরেলীতে কোন ইউরোপীয় সৈনিকদল ছল না। 
এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের মধ্যে ১৮ ও ৬৮ সংখ্যক পদাতিদল, ৮ সংখ্যক 
অনিয়মিত অস্বারোহিদল এবং এক দল গোলন্দাজ সৈন্ঠ বেরেলীতে ছিল । 
ব্রিগেডিয়ার সিবন্ড, সমগ্র সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কমিশনর, জজ, 
মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজকর্চারিগণ স্ব স্ব কার্ধ্যবিভাগে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। 
এতত্যতীত অনেক ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী বাণিজ্য বা অন্ঠবিধ কার্য্যগ্রঙ্ে 
অবস্থিতি করিতেছিল। সর্বসমেত প্রায় ১০০ শত খৃষ্টান বেরেলীর বিদেশী 

বেরেলী। 
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প্রবাসীদিগের অন্তনিবিষ্ট ছিল। এতঘ্যতীত ইউরোপীয় কুলমহিলা এবং বালক- 
বাঁলিক। তাহাদের অভিভাবক বর্গের সহিত বেরেলীতে ছিল। 

মে মাসে যখন মীরাট ও দি্লীর সংবাদ প্রথমে বেরেলীতে উপস্থিত হয়, 

তখন তত্রত্য সৈনিকদলের ব্যবহার তাদৃশ অসস্বোষজনক বোধ হয় নাই। 

অশ্বারোহিগণ বিশ্বস্ততা ও গ্রভৃভক্তির একশেষ দেখাইতেছিল। - কর্তৃপক্ষ 

ভাবিয়াছিলেন ষে, ইহাদের করধৃত তরবারির স্থায় ইহাদের গ্রভৃভক্তিও দৃঢ়তর 
রহিয়াছে । এই দলের মধ্যে রোহিলখণ্ড ও দিশ্দীর পাঠানেরাই অধিক ছিল। 

তথাপি মে মাসে ইহাদের প্রশান্তভাবের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই। ক্রমে 

সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। নানারপ বাজারগন্প ক্রমে চারি দির্ঠক 
প্রচারিত হইতে লাগিল। অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী লোকের কল্পনায় যাহার 
উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা এ সময়ে প্রকাশিত হইয়া, সন্দিপ্ধ লোকের ভ্বদয় 

নানারূপ বিভীষিকায় অস্থির করিয়! তুলিতে লাগিল। সিপাহীদিগের এইরূপ 

অস্থিরতা! দর্শনে ইংরেজ সেনাপতিও অস্থির হইয়! উঠিলেন। ২১শে মে দিপাহী- 
গণ কাওয়াঙজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। সেনাপতি তাহাদিগকে শাস্তভাবে 

থাকিবার জন্ত নান! উপদেশ দিলেন। সেনাপতির উপদেশে সিপাহীগণ সন্তুষ্ট 

হইল, এবং সেনাপতিকে প্রকাশ্ততাবে কহিল যে, অগ্ভ হইতে তাহারা যেন 
নবজীবন লাভ করিল। ৮ সংখ্যক অনিয়মিত অর্বারোহিদলই এই ভাব প্রকাশ 

করে। এক্জসন্ গব্ণমেণ্ট ইহাদের সংখ্য। দিগুণ করিবার আদেশ দেন। সেই দিন 

হইতে প্রত্যহ ২৯২৫ জন নৃতন লোক এই দলে প্রবিষ্ট হয়। কর্তৃপক্ষ ইহাদের 
সাজসজ্জা এবং ঘোড়ার জন্য টাকা দেন। সেনাপতি সিপাহীদিগের এইরূপ 

সুস্তোষ ও প্রশাস্তভাব দেখিয়। আশ্বস্ত হইলেন। তিনি লেফটেনেণ্ট-গবর্ণরক্কে 

প্রকাশ্ভাবে সিপাহীদিগের গ্রতি বিশ্বস্ততাব প্রদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ 

করিয়া! পাঠাইলেন। তাহার অনুরোধ রক্ষিত হইল। পেফটেশেন্ট-গবর্ণর 

ব্রিগেডিয়ার়ের নিকটে লিখিলেন--লোকের হৃদয় উত্তেজিত হওয়৷ অবধি এমন 

কিছুই ঘটে নাই, শ্লহাতে ষিপাহীদিগের বিশ্বস্ততা, ও সদ্যবহার সন্থন্ধে লেফটে- 
নেণ্ট-গবর্ণরের পুর্ধতন বিশ্বাস বিচলিত হইতে পারে। এই লিপি ৩০শে মে 

পিখিত.হয়। কিন্তু ইহা বেরেলীতে পঁুছিবার পুর্বে তত্রত্য সৈনিকদন গবর্ণ- 
মেন্টের বিরোধী হুইস্স! উঠে, এবং ইউরোপীক্সদিগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাঁম়। 
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যেদিন সিপাহীদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমব্তে হয়, সৈন্য । যে দিন 

দিপাহীদিগকে অমূলক আশঙ্কার অধীর হইতে নিষেধ করেন, তাহার পর কয়েক 

দিন পর্যন্ত সৈনিকনিবাসে কোনরূপ গোলযোগের নিদশন লক্ষিত হুইল ন1। 

মিপাহীগণ প্রশান্তভাবে আপনাদের কাধ্য করিতে লাগল। সৈনিকনিবাসে, 

বাজারে, দোকালয়ে গ্রশান্তভাব বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্ত এইরূপ শান্তি 

দীর্ঘকাল থাকিল ন। তুষানল অপরের অলক্ষ্যভাবে ধীরে ধীরে গতি বিস্তার 

করিতেছিল। কিছুতেই উহার গতি অবরুদ্ধ হইল না। ২৯শে মে এতদ্দেশীন্ব 

সৈনিকদলের আফিগারেরা বেরেলীর অন্তশম সেনানায়ক কণেল ট্প্কে জানা- 

ইল্সেন যে, তাহার বখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন, তখন ১৮ ও ৬৮ সংখ্যক 

পদাতিদলের লোককে শপথ করিয়॥ বলিতে শুনিরাছেন যে, তাহার অদ্য 

দবিগ্রহরের সমরে কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়া, ইউরোপাদ়দিগকে সমূলে 
বিনষ্ট করিবে। কর্ণেল টপ এই কথ! শুনিবামাত্র কাপ্ডেন মেকেঞির নিকটে 
সংখাদ পাঠাইলেন। অবিলখে তাহার অধীনে অ্বারোহিদল সঞ্জিত ও লুব্যব- 

স্থিত হইয়া, ঘোরতর বিপন্তির সময়ে ইউরোপীয়দিগের পার্খে দারমান 

থাকিতে কৃতনিশ্চয় হইল।* 

ক্রমে বেল। বাড়িতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠের মার্তগ গগনের মধ্যস্থল আশ্রয় 

করিয়া! অধিকতর 'প্রচভাবের পরিচয় দিতে লাগিল। আতপতাপের সহিত 

ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কাও বলবতী হইয়! উঠিল। কিন্তু সেদিন কোন গোল- 

যোগ ঘটিল না। মার্তও ক্রমে আপনার প্রখর রশ্মিজাল সংযত কৰরিল। 

ইউরোপারদিগের মানসপট হইতে বিভীষিকার করাল দৃশ্তও ক্রমে অপসাগিত 
হইতে লাগিল। কিন্তু বেরেলীর সিপাহীগণ ইউরোপীরদিগের বিরুদ্ধে সমুখিত না! 
হইলেও ঘটনান্তরে অশান্তির নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল । ফিরোজপুরের 
উত্তেজিত সিপাহীরা দলে দলে বেরেলীতে উপস্থিত হইয়া, নানারূপ কথার 
লোকের হৃদয় অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত করিয় তুপিল। বেরেলীর সিপাহী- 
গণ যখন ইহাদের মুখে শুনিল যনে, অশ্বারোহী, পদাতি, গোলন্দাজে বহুসং খ্যক 

১ পিপিপি শি পপ পভ 

* কেহ কেহ নির্দেশ করিয়।ছেন ষে, ৩১শে মে বেল! ১১টার সময় এই ঘটনা ২ হয় । 
অর্থ।বে|হিদলের এক জন হিন্দু রেসেল।দার এই বিষয় উক্ত দলের অধিন।রক ক।প্তেণ মেকে 
ঞ্রির গোচর করেন ।--174/59%) 171712% 411/77)719/. £, 2, 315, 
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ইন্টরোপীয় সৈশ, সিপাহীদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্ট অদূরে সঙ্গত রহিয়াছে, 

তখন তাহার! স্থির থাকিতে পারিল না । এই জনরবে বেরেলীর সৈনিকনিবাদ 

যেন কোন অপরিদৃষ্ঠ আকম্সিক শক্তিতে আন্দোলিত হইয়! উঠিল। সকলেই 
শশব্যস্ত হইয়া মনঃকল্পিত দশাবিপর্য্য় হইতে আপনাদের উদ্ধারসৃধনের 

উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সকলেই ইউরোগীয়দিগকে আপনাদের 

পরম অনিষ্টকারী মনে করিয়া, তাহাদের শোণিতপাতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সিপাহী- 

দলের এইরূপ অস্থিরতায় ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গাপাতে গভীর দুশ্চিন্তার চিন 

লক্ষিত হইতে লাঁগিল। অশ্বারোহিগণ ইউরোপীরদিগের বিশ্বাসের পাত্ত ছিল। 

বেরেলীর সেনানায়ক ভাবিয়াছিলেন যে, বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহার! অস্্ী- 
রোহীদিগের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ক্রমে আশ! 
অন্তহিতপ্রায় হইল। একটী মুসলমান ভদ্রলোক এই সময়ে কমিশনার 

আলেক্জাগ্ার সাভেবকে কহিলেন যে, দিপাহীরা ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধা- 

চরণে কৃতনঙ্কল্প হইয়াছে । অতএব এখন তাহাদের প্রাণরক্ষার উপায়নির্ধারণ 

করাই সঙ্গত। ইউরোপীয় অধিনায়কগণ ভাবিয়াছিলেন যে, অশ্বারোহিগণ 

পদাতিদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলেও, উদাসীনভাবে থাকিবে । ইহা! 
ভাবিয়া তাহার! স্থির করিয়াছিলেন, যখন পদাতিগণ তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র- 
ধারণ করিবে, তখন তাহার! অশ্বারো!হীদিগের আবাসস্থলে উপস্থিত হইবেন । 

৩*শে মে বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। ৩১শে মে রবিবার 

প্রশান্তভাবে সমাগত হইল। উপস্থিত সিপাহীযুদ্ধের অবসানে অনেকের বিশ্বাস 

জন্মিয়াছিল যে, এই তারিখে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সমগ্র সিপাহীদল এক সময়ে 

গবৃর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইবার সন্কল্প করিয়াছিল। এইরূপ সর্ধাবিধ্যংসের 
সাক্ষীভূত দিনের প্রাতঃকাঁলে কোনরূপ অশান্তির নিদর্শন লক্ষিত হইল ন1। 
প্রধান অধিনায়কদ্দিগের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন, তাহাদের সৈনিক- 

গণ কোম্পানির প্রবর্তিত শাসনশৃঙ্খলার বিপর্যয়সাধনে বা কোম্পানির অধি" 

কারস্থ খৃষ্টধন্্ীবলম্বীদিগের জীবননাশে উদ্যত হইবে না। এইরূপ আত্ম- 
্রতযয় প্রযুক্ত সাহারা অপেক্ষাকৃত শান্ততাৰে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
৩৯শে মে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত তাহাদের এইরূপ বিশ্বাম অবিচলিতভাবে রহিল 
বটে, কিন্তু তাহাদের ভয় একবারে দূর হইল ন1। বেলা ১১টার মষয়ে সহসা 
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গোলন্দাঁজ সৈনিকনিবাসের দিকে কামানের শব হইল। ইউরোপীয়গণ এইর্প 
আকক্সিক শব্দে চমকিত হইলেন। এই শব্দ দ্বারা যে, সিপাহীদিগকে 

ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইবার জন্য ইঙ্গিত কর! হইয়াছে, তাহ! 
বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। ইউরোপীয়দিগের অনেকে আশঙ্কায় আত্ম- 
হারা হইলেন। ধাহারা আত্মপ্রত্যক় প্রযুক্ত মাঁনসপটে প্রশান্তভাবের সম্মোহন 
দৃশ্ত অঙ্কিত করিতেছিলেন, তাঁহার! সহদ? এইরূপ বিসদৃশ ঘটনার আবির্ভাবে 
যেরূপ বিশ্মিত ও স্তম্ভিত, সেইরূপ শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া! উঠিলেন। তোপ 

হইবার পূর্ব্বে অনেক সাহেব উপস্থিত বিপদ বুঝিয়া অশ্বারোহীদিগের ছাউনির 
পশ্চাৎ কোন এক আত্রবাগানে গিয়া সবেত হন। অশ্বারোহিদল ইহাদের 

নিকটেই থাকে । এদিকে দেখিতে দেখিতে ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। 

৬৮ সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহী ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত বাঙ্গালার 
দিকে গুলি চালাইবার জন্য ছুটিয়া গেল। নিদাঘের প্রচণ্ড তাপে বাঞ্গালার, 
চানগুনি নিরতিশয় শুফ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং অগ্নিসংযোগ হইবামাত্র উহ। 
মুহূর্ভমধ্যে জলিয়া উঠিল। এদিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রজলিত পাবকের গতিবিস্তারের 
সহায় হইল। ধুমন্তপের সঙ্গে সঙ্গে করাল অনলশিখার প্রভাবে গৃহগুলি 
ভম্মসাৎ হইয়া! গেল। উত্তেজিত সিপাহীর1 অতঃপর ইউরোগীয়দিগের জীবন- 
নাশে অগ্রসর হইল। যে নকল শ্বেতকায় তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ভা হইল, তাহারা 
বিচারবিতর্ক ন৷ করিয়াই, তাহাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
ব্রিগেডিয়ার দিবন্ড, সিপাহীদিগের সমুখানস্চক তোঁপধ্বনি শুনিয়াই, অঙ্খে 
আরোহণ পূর্বক অশ্বারোহী সৈনিকদিগের আবাসগৃছের অভিমুখে যাইতে- 
ছিলেন। ছই জন অস্বীরূঢ় আরদালি তাহার অন্ু্গমন করিতেছিল। ইহার 
মধ্যে কতিপয় সিপাহী তাহাকে দেখিয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে গুলি নিক্ষেপ করিল। 
ব্রিগেডিয়ার আহত হ্ইয়াও অশ্বারোহী সৈনিকদিগের আঁবাসস্থলে উপস্থিত 
ন! হওয়! পর্য্যন্ত স্বকীয় অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত 
হইবা মাত্র বর্ধীয়ান্ সেনাপতি গতাস্থ ও অশ্ব হইতে তৃর্পতিত হইলেন। 
' ব্রিগেডিয়ার দেহ ত্যাগ করিলে, কর্ণেল টপ সেনাপতির কার্যাভার গ্রহণ 
করিলেন। এপর্ন্ত কেবল ৬৮ সংখ্যক পদাতিদল এবং গৌল্যাজ দৈনিকের 
প্রকাসিভারে বিরুদ্ধাচনণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অপরাপর সৈনিকদল, কি হরিতে 
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হইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই। তাহারা যখন দেখিল যে, তাঁহাদের 
সতীর্ঘগণ ইউরোপীয়দিগের জীবননাঁশে উদ্ভত হইয়াছে, ইউরোপগীয়দিগের 
অধ্যুষিত গৃহ ভম্মীভূত এবং ইউরোপীয়দিগের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিতে 
আগ্রহান্বিত হইয়! উঠিয়াছে, তখন তাহার! উদ্াপীনতাবের পরিচয় দিতেছিল। 
তাহারা দহযোগীদিগের আকস্মিক সমুখাঁনে চমকিত ও কর্তব্যবিমূঢ় হইয়! 
পড়িয়াছিল। যাঁহাদের প্রদত্ত রণশিক্ষায় তাহার! বীরেন্ত্রসমাজের বরণীয় 
হইয়াছিল, ধাহাদের অর্থে তাহারা পরিবারবর্গের ভরণপোঁষণ নির্বাহ করিতে- 

ছিল, ধাহাঁদের শাসনে তাহাদের আত্মীয়স্বজন আবাসপল্লীতে শান্তিস্থথে 

পরিতৃপ্ত হইতেছিল, সহসা তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে এবং তাহার 
শোণিতে আপনাদের হস্ত কলস্কিত করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। 

পদ্ষানস্তরে যাঁহাদের সহিত তাহারা একত্র অবস্থান করিতেছিল, যাহাঁদের সহিত 

এক অধিনায়কের উপদেশে শিক্ষিত এবং এক অধিনায়কের আদেশে পরি- 
চালিত হইতেছিল, সম্পদে বিপদে, স্থখে ছুঃখে যাহার! তাহাদের সহায় ও 
সহচরের মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহাদিগকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে 
দেখিয়া, তাহারা কর্তব্যনির্ণক়্ে একান্ত অসমর্থ হইয়। পড়িল। এক দিকে প্রভু- 
ভক্তি যেমন তাহাদিগকে প্রভুর দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; অপর দিকে 

বন্ধুগ্রীতি, সজাতিম্নেহ ও স্বজনমমত্ব তাহাদিগকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের 

সহিত এক স্তরে সন্বদ্ধ করিবার কারণ হইরা উঠিল। এই সক্কটকালে 
তাহার। প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিলেও, সজাতিত্রীতি ও বন্ধুমেহের 
আতিশঘ্য প্রযুক্ত অধিনায়কের আদেশপাঁলনে দোলায়মানচিত্ত হইতে লাগিল। 
এদিকে কর্তৃপক্ষ অশ্বারোহীদিগের বিশ্বস্তভাবের পরীক্ষা করিতে উদ্যত হই- 
লেন। এই অশ্বারোহিদল সাহসে, বীরত্বে এবং অপরিসীম প্রভৃভক্তিতে 
সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৫২ অবে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময়ে ৩৮ সংখ্যক দলের 

পদ্দাতিগণ যখন জাতিনাশের ভয়ে সমুদ্রপথে যাইতে অসম্মত হয়, তখন এই 
দলের অশ্বীরোহিগণ প্রফুল্পচিত্তে প্রভুর কাধ্যমাধনে অগ্রসর হইয়াছিল । ব্রন্ধ- 
দেশের যুদ্ধে ইহার! যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকের 
অবিদিত নাই। এই সাহসী, বীরত্বনম্পন্ন, প্রভুভক্তিগরায়ণ সৈনিকদিগের 
গ্ররতি অধিনাঁয়কগণের গ্রভৃত বিশ্বাস ছিল। উপৃস্থিত বিপ্লধের সময়ে আফি- 
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সারেরা নৈনীতালে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া, পূর্বোক্ত আত্রবাগান হইতে 

নৈনীতালের অভিমুখে ঘোড়। ছুটাইলেন। অশ্বারোহিদল কিছুক্ষণ তাহাদের 

সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরে মহম্মদ সফি বলিলেন, সাহেবদিগের সঙ্গে পাহাড়ে 

কোথায় যাইবে । ইহাতে আমাদের কাজ নাই, আমর! সজাতির সঙ্গে যাইয়া 

মিশি; তাহার কথামত অনেকেই ফিরিল। কেবল ২২২৩ জন আফিসার- 

দিগের সঙ্গে গেল। আফিসারেরা সর্ধপ্রথম ভাবিয়াছিলেন যে, অশ্বারোহিগণ 

তাহাদের অনুবন্ভী হইবে। বস্ততঃ অশ্বারোহীদিগের প্রশীস্তভাব ও প্রভূ 

কার্ধ্যসাধনে অভিনিবেশ স্থায়ী হইল না। তাহারা যখন ৬৮সংখ্যক পদাতি- 

দ্নের সম্মুখে উপস্থিত হইয়! মুসলমানদিগের সবুজ পতাকা উড্ভীন দেখিল, 
তখন তাহাদের প্রশান্তভাব অন্তহিত এবং প্রতৃভক্তি বিলুপ্ত হইল। তাহার! 
আপনাদের অধিনায়কদ্দিগের অনুবন্তী না হইয়া উত্তেজিত সিপাহীদিগের 
পার্খে দণ্ডায়মান হইতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। অধিনায়কগণ তাহাদিগকে 

আপনাদের পক্ষে রাখিতে সমর্থ হইলেন ন। আপনাদের জাতীয় প্রাধান্টের 
নিদর্শনজ্ঞাপক পতাঁক৷ পরিদৃষ্ট হওয়াতে তাহার! উত্তেজিত সিপাহীদলের সহিত 

মিশিল; কিন্তু তাহাদের শ্বদেশীয় আঁফিসারগণ বিচলিত হইলেন ন1। তাহার! 

পলায়নে উদ্যত ইংরেজদিগের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। উপস্থিত সন্কটকাঁলে 

তাহাদের এইরূপ কাঁধ্য কত দুর প্রশংসনীয়, তাহা বলিয়৷ শেষ করা যায় না। 
এইরূপ সদাশয়তা, এইরূপ প্রভুভক্তি, এবং এইক্প বিশ্বস্ততাঁর জন্য তাহার! 

সহৃদয় এতিহাসিকবর্গের নিকটে যথোচিত সন্মান লাভ করিয়াছেন। এই ভয়ঙ্কর 
সময়ে এইরূপ আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া, ভিন্নদেশীয় ভিন্নজাতীয়দিগ্রের শ্রদ্ধা ও 
ভক্তির পাত্র হওয়া অল্প গৌরবের বিষয় নহে। সিপাহীদলের মধ্যে ২৩টা 
সৈনিক পুরুষ ইংরেজদিগের পক্ষে ছিল। ইহাঁদের মধ্যে ১২ জন আফিসার 
রিসেলাদার মহদ্ধদ নিজাম খ! আপনার সমুদয় সম্পতি ও ৩টা সন্তান ছাড়িয়া, 
পলায়নপর ইংরেজদিগের সহিত গমন করেন। কাণ্তেন মেকেঞ্জি সাহেবের 
আরদালি অশ্থারূঢ় হইয়! ৬ মাইল তাহার প্রতিপালক প্রভুর অনুগমন করে। 

যখন মেকেঞ্জি সাহেবের অধিষ্ঠিত অশ্ব গতান্ু হয়, তখন বিশ্বস্ত আরদালি 

আপনার অশ্ব মেকেঞ্রি সাহেবকে দিয়া পদতব্রজে যাইতে থাঁকে। মুসলমান 
নৈনিকগণ গবর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধাচারী, হইরেও এই সকল প্রতুভক্তিপরায়ণ মুদল- 
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মান তাহাদের সজাতির অন্থবর্তী না হইয়া, বিশ্বস্তভাবের একশেষ প্রদর্শন 

করে। 

ইংরেজেরা আত্মরক্ষার জন্য নৈনীতালে পলায়ন করিলেন। এদিকে 
উত্তেজিত সিপাহীর! সমবেত হইয়া আপনাদের অভিলবিত কার্ধ্যসম্পাদনের 

জন্য যত্বপর হইয়! উঠিল। তাহারা ইহার জন্য সমুদয় সিপাহীকে আপনাদের 
দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮সংখ্যক সিপাহীদল এ গর্য্য্ত 

প্রশাস্তভাবে ছিল! উত্তেজিত সিপাহীগণ তাহাদের দিকে কামান স্থাপন 

পূর্বক তীব্রভাবে কহিল যে, যদি তাহার! স্বধর্মরক্ষার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধ 
পক্ষ অবলম্বন না করে, তাহা হইলে কামানের গোলায় তাহাদের দর 
ছিন্নবিচ্ছিশ্ন কর! হইবে। উত্তেজিত সিপাহীদিগের এই উত্তেজনাময় বাক্য 

যেন তাড়িত বেগে ৯৮সংখ্যক দিপাহীদিগের হৃদয়ে আঘাত করিল। এ 
বিষয়ে আর কোনরূপ যুক্তির প্রয়োজন হইল না। কোনরূপ বিতর্কের আব- 

শ্তকত৷ দেখা গেল না সমগ্র দিপাহীদল যেন অপূর্ব মন্ত্রশক্তিতে পরিচালিত 

হইয়া তাহাদের জাতীয় পতাকার আশ্রয়ে দলবদ্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং 
আফিসারদিগের সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল। তাঁহারা এতক্ষণ ১৮সংখ্যক 

সিপাহীদলের উপর নির্ভর করিতেছিলেন। এখন তাহাদের এই শেষ 
অবলম্বন বিচ্ছিন্ন হইয়| গেল। তাহাদের সৈনিকদল যদি ইহার পূর্বে বিরোধী 
হইয়! উঠিতেন, তাহ! হইলে তাহার অপরাপর ইংরেজের নায় নৈনীতালে গিয়া 
আত্মরক্ষা! করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন 'আর সে স্থযোগ ঘটিল না। আফি- 

সরের! এথন প্রাণের ভয়ে উদ্ভ্ান্ত হইয়। বেরেলী পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিস্ত 
সকলের অদৃষ্ট সমান হইল না। কেহ কেহ উত্তেজিত পল্লীবাসিগণকর্তৃক 
নিহত হইলেন, কেহ কেহ বু বিশ্ববিপত্তি ও দুঃসহ কষ্টভোগের পর মোরাদা- 

বাদের জজ উইল্সন সাহেবের চেষ্টায় প্রাণরক্ষা করিলেন। 

বেরিনীর অপরাপর ইউরোপীয় অতঃপর ভীষণ বিপ্লবসাগরে নিমজ্জিত 
হইলেন। ই'হাদের অনৃষ্টকলও সর্মীন হইল নাঁ। কেহু কেহ অনেক কষ্টে 
আত্মরক্ষা করিলেন, কেহ কেহ বিপ্লবকারীদিগের হন্তে নিহত হইলেন। বিপ্র- 

বের অন্যান্. অঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিল না। ইউরোপীয়দিগের বাসগৃহ ভম্মীভূত ও 
ধনাগাঁর বিলুষ্িত হইল কারাগাররক্ষকেরা আপনাদের কর্তব্পালনে যথোচিত 
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পরিচয় দরিয়া অবশেষে বিপ্লবকারীদিগের নিকটে পরাজয় ত্বীকার করিল। 

কয়েদীগণ অবরোধগৃহ পরিত্যাগ পুর্বক স্বাধীনভাবে কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত 

হইল। বেরেলীর উত্তেজিত ও উচ্ছুঙ্খল অধিবাঁসিগণ দিপাহীদিগের অন্ুব্্া 
হইতে বিমুখ হইল না। ইহাদের হস্তে অনেক ইউরোপীয় নিহত হইল। 
ইংরেজের প্রাধান্ত ও ক্ষমতার নিদর্শন বেরেলী হইতে অন্তহিত হইয়। গেল। 

এখন মুসলমান রোহিলথণ্ডে প্রাধান্তস্থাপনে অগ্রসর হইলেন। রোহিল- 

খণ্ডের শাসনদগ্ড কাহার হস্তগত হইবে, তৎসম্বন্ধে বিচারবিতর্ক হইতে 

লাগিল। ছুই ব্যক্তি এই পদ পাইবার জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। 

ছুই জনই রোহিলখণ্ডের গ্রাচীনপাঠানবংশসম্ৃত। অযোধ্যার নবাব এক 

সময়ে যাহাদের চিরসমৃদ্ধ ভূখণ্ডে আধিপত্য করিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন ; 

ভারতের প্রথম গবর্ণর-জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস নবাবের পরিতোষ ও আঁপনা- 

দের অর্থলালসার পরিভৃপ্ডির জন্য যাহাদের সর্বনাশসাধনের ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের বংশমর্্যাদা ও বীরোচিত গৌরবে ছুই জনই আপনাদের 
জনপদে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ই'হাদ্রের এক জনের নাম খা বাহার খা, অপধেের 
নান মোবারিক শাহ । শেষোক্ত গ্রতিন্দ্ী বংশগৌরবে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং 
কাঁধ্যকুশলতায় ও চরিত্রগৌরবে সজাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিখ/াত ছিদেন। 
বাদ্ধকাজনিত অব্ণাদে প্রথম প্রতিদবন্দী তাদৃশ কার্য্যকুশল না হইলেও অন্ঠ 
বিষয়ে সজাতির মধ্যে তাহার গ্রাধান্ত ছিল। খা! বাহাছ্বর খা রোহিলখণ্ডের 
গ্রথম ও প্রধান শামনকর্তী হাফেজ রহমৎ খার বংশসমভূত ছিলেন। কাত্রার 
যুদ্ধক্ষেত্রে সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈনিকগণের সমক্ষে হাফেজ রহ্মৎ কিরূপ বীরত্বের 
পরিচর দিয়াছিলেন, কিরূপ সাহসের সহিত পুনঃ পুনঃ হস্তসঞ্চালন ছার! সহ 
যোগীদিগকে আপনার অন্ুবর্ হইবার জন্ত ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, শেষে 
আপনার অনুরোধ, আপনার আগ্রহ এবং আপনার তেজস্বিতার পরিচয়হচক 
অপুর্ব উৎসাহ সমস্তই বৃথা হইল দেখিয়া, কিরূপ নিভীকভাবে স্ত্রী ও সুগঠিত 
অশ্বে অধিঠিত হইয়া একাকী ইংরেজের সঙ্গিনের দিকে গমনপুর্কাক গুলির 
আঁঘ।তে অনন্ত (নদ্রার অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা রোহিলখগ্ডের অধিবামী- 
দিগের স্টৃতিপটে জাগরূক ছিল। বহু বৎসর অতীত হইলেও, এবং বহুবিধ 
ঘটনার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটলেও, হাফেজের এই ্বদেশগ্রেম ও স্বার্- 
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ত্যাগের কথা যেন রোহিলখণ্ডে সর্ধন্মণ নবীনভাবে বিরাঁজ করিতেছিল। 

এক বংশের পর আর এক বংশের অভ্যুদয় হইনেও ঈদূশ বিবধণ কখন 
পুরাঁতনভাবে জড়িত ও অন্তহিত হয় নাই। স্ৃতক্কং রোহিলারা খ। বাহাদুর 
খাঁর প্রাধান্তত্বীকারে বিমুখ হইল না। বেরেলীর অধিকাঁংশ মুসলমান হাফেজ 

রহমতের বংশধরের সম্মানরক্ষায় উদ্ধত হইল। মোবারিক শাহ সিপাহীদিগের 

সমুখানবার্তা শুনিয়া! ভাঁবিয়াছিলেন যে, বেরেজীর লোকে তাহাকে স্ুবাদার 
করিবে। কিন্তু শেষে খ! বাহাদুর খাঁর প্রাধান্ত ও প্রতিপত্তি দেখিয়া বন্ধুভাবে 

তাহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু অভীষ্ট বিষয়লাভে হতাশ হওয়াতে 

তাহার হৃদয় খা! বাহাছুর খার প্রতি বিদ্বেষভাবে পুর্ণ ছিল। সুতরাং এইরূপ 
বন্ধুতা তদীয় সরলভাবের নিদর্শনজ্ঞাপক হয় নাই। 

পুর্ব্বে উক্ত হুইয়াছে যে, নবীন স্বাদার খ। বাহাছুর খা যেরূপ সাধারণের 
সম্মানিত ছিলেন, বয়সের আধিক্যে তাহার দেহ যেমন গাভীধ্যের পরিচায়ক, 

সেইরপ্ শ্রদ্ধার উদ্দীপক ছিল। তিনি ইউরোপীয় ও এতদেশীয় উভয় জাতিরই 
সন্মানাস্পদ ছিলেন । খ ঝ্বহাঢুর খা রোহিলথগ্ডের গ্রথম ও প্রধান শাসন- 

কর্তার বংশসম্ভৃত বলিয়! নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণপূর্বক নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে কালযাপন 

করেন নাই। তিনি সদর আমিনের কাঁধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কাধ্য 

যথারীতি সম্পাদনপুর্ধক অবশেষে পেন্সন লইয়াছিলেন। সুতরাং হাফেজ 
রহমতের বংশীয় বলিয়। তিনি যেমন বৃত্তিভোগ করিতেছিলেন, সেই রূপ সদর 

আমিনের কার্য করিয়! নিদিষ্ট বৃত্তির অধিকারী হইয়াঁছিলেন । খ বাহাদুর খ 

এইরূপে বৃত্তিলাভ পূর্বক সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের পক্ষমমর্থন করিয়া আসিতে- 
ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কমিশনার, মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাঁজকর্ণাচারি- 
গণের সহিত সম্মিলিত হইয় সর্ধত্র শান্তিরক্ষার উপায় নিদ্ধীরণ করিতেন। 

গবর্ণমেণ্টের এই বৃর্ভিভোগী দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া, জীবনের 

শেষদশায় যে, উত্তেজিত পিপাহীদিগের উৎসাহদাতা হইবেন, তাহ! রাজ- 

কম্মচারিগণের কেহই ভাবেন নাই। মাজিপ্্রেট সাহেব যখন তাহার সমক্ষে 

কহিতেন যে, দিল্লী এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের হস্তগত হইবে, লোকে 

কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় ন! দিয়া, তাহাদের পক্ষসমর্থন করিবে, অশ্বারোহী 

সৈনিকদল তাহাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে, তখন বুদ্ধ এ বাহাদুর গ্ক সহান্ত- 
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ব্দনে তাহার কথা শুনিতেন।* ইহাতে বোধ হর, উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে এই 

বর্ষীয়ান পুরুষ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে কৃতদঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কথিত আছে, 

থা বাহাছবর মহন্মদ্র খা নামক এক জন রেসেলাদারের সাহায্যে অশ্ব(রোহী 

সৈনিকগণকে আপনার পক্ষে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 1 ূ 
গবর্ণমেন্টের বৃত্তিভোগী বৃদ্ধ মুসলমান, সুবাদারের পদ পাইয়াই, খ্রীষ্টধর্মাব- 

লপ্বীদিগের নিধনে উদ্ভত হইলেন। ধাহারা নির্জন স্থানে আত্মগ্রোপন 

করিয়াছিলেন, তাহারা নবনিয়োজিত শাসনকর্তার সমক্ষে আনীত হইলেন। 

ইংরেজের প্রবর্তিত রীতি অনুসারে তাহাদের ব্চারের কোনরূপ অঙ্গহানি 

হইল না। খা! বাহাছুর খা দ্বয়ং বিচারকের পদ গ্রহণ করিলেন। হতভাগ্য 
পলায়িতগণ কারাগাধ়ের সমক্ষে ফাঁপিকাষ্ঠে বিলদ্বিত হইল। খা বাহাছুর 

খা কাহারও প্রতি দয়াগ্রদর্শনে উন্ুখ হইলেন না। যে সকল ইউক্লোপীয় 

তাহার সমক্ষে আনীত হুইল, তাহাদ্রের সকলেরই অদৃষ্টে এক দশ! ঘটিল। 
এইবপে ইউরোপীয়দিগের অস্তিত্ববিলোপের পর খা বাহাছবর খ। রাঁজকীস্ 

কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ঘোষণাঠ্রত্র দ্বারা আপনার আধিপত্য- 

প্রতিষ্ঠার সংবাদ সাধারণকে জাঁনাইলেন, এবং স্বস্বং সুসজ্জিত হুস্তীতে আরো- 

হণপুর্ব্বক বেরেলীর রাজপথে পরিভ্রমণ করিলেন । এই সময়ে অনুচরের] ছত্র, 

দণ্ড, চামর প্রভৃতি বিবিধ রাজলক্ষণ লইয়া, তাহার অন্ুগমন করিতে লীগ্রিল। 
সবার প্রত্যেক ভাগে কর্মচান্িগণ নিয়োজিত হইলেন । দিল্লীর মোগল সম্রাটের 

নামে রাজস্ব সংগৃহীত হইতে লাগিল। কিন্তু নবাঁন স্বাদারের শাসনে 

কোথাও শান্তি বা শৃঙ্খল! রহিল না। দুর্ধলের উপর নিপীড়ন হইতে লাগিল, 
প্রবলেরা যে কোনরূপে হউক, আপনাদের ভোগবিলাসের তৃপ্তিসাধনের উপায় 
দেখিতে লাগিল। শান্তিপ্রিয় লোকে ইংরেজের শাদনশৃঙ্খলার অন্ঠ দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল। | 

খা বাহাদুর খা! উত্তেজিত ও উচ্ছ.ঙ্খল লোকের অত্যাচারনিবারণে সমর্থ 
হইলেন না। সুতরাং রোহিলখণ্ডে ভয়াবহ অত্যাচারের নিদর্শন পুর্ণমাত্রয 

॥. 7/2 1121% ০2%2 22%2% 4 7712), 2. 0৫. 
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লক্ষিত হইতে লাগিল। ভীষণ বিপ্লবের সংঘাতে শাস্তি ও শৃঙ্খলার সমস্ত বন্ধন 

বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইংরেজের দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহারে 
অনেকের সর্বস্বান্ত ঘটিয়াছিল। দেনার দায়ে অনেকে পূর্বপুরুষানুগত সম্পত্তি 
হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। যাহার! ভূম্বামী বলিয়া এক দিন সাধারণের মধ্যে 

সম্মানিত ছিলেন, তাহার আদালতের ডিক্রীতে সামান্ত লোকের অবস্থায় 

পাঁতিত হইয়া, অসহনীয় মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। আদালতের 
বিচারে তাহাদের এইরূপ দশাস্তর ঘটিলেও পূর্বতন অধিকার ও সম্মানের বিষয় 
তাহাদের স্ৃতিপট হইতে অন্তহিত হয় নাই। এই সকল সম্পত্তিচ্যুত ও অধি- 
কারত্রষ্ট লৌক এখন সুযোগ বুঝিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিরোধীদিগের দল পরিপুষ্ট 
করিতে লাগিল। উপস্থিত সিপাহীযুদ্ধের এক বৎসর পূর্বে এক জন উচ্চপদস্থ 
ইংরেজ-রাজকর্শচারী প্রকাশ্তভাবে দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতার এইরূপ 
অপব্যবহার এবং তৎপ্রযুক্ত ভাবী অনিষ্টের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু তাহাকে তখন কেবল আশঙ্কাকারী বলিয়াই তৎপ্রচারিত মতের প্রতি 
উপেক্ষা প্রদর্শন কর! হইয়াছিল ।* 

যাহ! হউক, এক দল দিপাহী বের়েলীতে থাকাতে খ! বাহাদুর খা নিরতি- 

শয় চিন্তিত হইলেন। এই সিপাহীদল তাহার আধিপত্য অব্যাহত রাখিতে 
তাদৃশ যত্বশীল হয় নাই। সুতরাং তাহার! বেরেলীতে থাকিলে, খা বাহাঁছর 

থার অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। এদিকে ব্রিগেডিয়ার বখত্ খা বাহাদুর থর 
প্রতিছন্বী মোবারিক শাহের পক্ষপাতী ছিলেন। মোবারিক শাহ বখভ্ খাকে 

সৈনিকদল লইয়া দিল্লীতে যাইবার পরামর্শ দিলেন, এবং সমাটের সমক্ষে 
আপনাকে রোহিলথণ্ডের স্থবাদার করিবার প্রার্থনা করিয়া, একখানি আবেদপ- 

পত্র একজন বন্ধু দার! পাঠাইয় আপনি বেরেলীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ 

রবিবার প্রাতঃকালে বেরেলীতে যখন এইরূপ ভয়াবহ কাণ্ডের অনুষ্ঠান 

হইতেছিল, তখন শাজাহানপুরেও এব্ধপ মারাত্মক শোচনীয় 
ঘটনার আবির্ভাব হুয়। শাজাহানপুর বেরেলীর ৪৭ মাইল! 

শাজাহানপুর 
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1 বখত্ খা গোলন্াজদলের হুবাদার ছিলেন। এই সময়ে ইংরেজের পদ্ছ গরিত্যাগ' 
পূর্বক বিগ্বকা রীদিগের সহিত মিশিয়া ব্রিখবেডিয়ারের গদএহণ করেন। | 



৭২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

দূরে অবহিত। এই স্থানে ২৮ সংখ্যক সিপাহীদলগ অবস্থিতি করিতেছিল। 
কাপ্তেন জেমস্ এই দলের অধিনায়ক ছিলেন। মাজিষ্ট্রে, কালেক্টর, সহকাী 

মাজিপ্রেট প্রভৃতি দেওয়ানি বিভাগের কর্্মচারিগণ রাজকীয় কার্য নির্বাহ 

করিতেছিলেন। এতদ্যতীত কতিপয় ইউরোপীয় ও: ইউরেণীয় বাঁণিজ্য- 
ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিলেন। মীরাটের সংবাদ ১৫ই মে শাজাহানপুরে উপস্থিত 

হয়। এ সংবাদে শাজাহানপুরের অধিবাসীদিগের মধ্যে সাতিশয় উত্তেজনার 

নিদর্শন লক্ষিত হইতে থাকে । কিন্তু কর্তৃপক্ষ এইরূপ আকম্মিক পরিবর্তন দর্শনে 

সর্ধগ্রথম বিচলিত হয়েন নাই । সিপাহীদিগের উপর তাহাদের বিশ্বাস ছিল । 
তাহারা ভাবিয়াছিলেন যে, নগরের উত্তেজিত ও উচ্ছজ্খল লৌকে বিরোধী 

হইয় উঠিলে, পিপাহীগণ তাহাদের পক্ষে থাকিবে । এই বিশ্বীসপ্রযুক্ত তাহার! 
অপেক্ষার্ুত নিরুদেগে ছিলেন। ৩১শে মে রবিবার শাজাহানপুরের তাধিকাংশ 

ইউরোপীয় কর্মচারী ও আফিসার আপনাদের উপাসনা-মন্দিরে গমন করেন। 
তাহারা যখন উপাননায় নিবিষ্ট ছিলেন, তখন সিপাহীগণ তাহাদের বিরুদ্ধে 
সমুখিত হয়। উপস্থিত বিপ্লবে অন্ঠান্ত স্থানে যাহা ঘটয়াছিল, শাজাহানপুরেও 
তাহা ই.ঘটে। সেই পুরাতন কথার পুনরুক্তি নিশ্রোয়জন এবং বৈচিত্র্যের অভাবে 
বিশদভাবে বর্ণনার অযোগ্য হইলেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা কর্তব্য। ইউরোগীস্- 
দিগের বাঙ্গালা বিলুষ্ঠিত ও ভম্মীভূত হয়, ধনাগার আক্রান্ত ও উহার অর্থরাশি 
উত্তেজিত লোকের হস্তগত হয়। কারাগারের দ্বার উদবাটিত হয়, কারারুদ্বগণ 
মুক্তিলাভ করে, নগরের লোকে উত্তেজিত মিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। 
পার্খবন্তী পল্লীর অধিবাঁসিগণ প্রকাশীভাবে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। 
একজন ইংরেজের চিনি পরিষ্ার করিবার কারখান! এবং রম নামক মদের 
ভাটি উত্তেছিত পল্লীবাগিগণ কর্তৃক বিলুষ্টিত. হয়। রাত্রিসমাগমের পূর্বেই 
শাঁজাহানপুরে অভিনব শাসনকর্তা, শাদনমংক্রান্ত পদে প্রতিঠিত হয়েন, এবং 
শ্বেতকায়ের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়৷ যাঁয়। | 

শাজাহানপুরের ইংরেজেরা৷ এই বিপ্লব হইতে নিষ্কতিলাভ করিতে পাঁরি- 
লেন না। অন্ঠান্ত স্থানে তাহাদের স্বদেশবাধিগণের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, 
তাহাদের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। অশিক্ষিত অদুরদর্শী ও ছুদধর্য লোকে যখন 
আপনাদের চিরন্তন ধর্ম ও চিরাগত রীতিনীতির বিলোপের আঁশক্কায একাত্ত 
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উত্তেজিত হয়, তখন তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। তাহার! স্বধর্মনাশক 
ও স্বদেশীয় রীতিনীতির বিলোপকারী বপলিয়া, ধাহাদের প্রতি সন্দেহ করে, 
উন্মত্ততাঁবে তাহাদের শোণিতপাতে অগ্রপর হয়। ভারতবর্ধীয়গণ আপনাদের 

 প্বর্ম ও চিরপ্রচলিত আচারব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী। তাহারা ইহার জন্ত 
_আত্মপ্রাণের উৎসর্দ করিতেও কাতির হয় না এবং অপরের প্রাণনাশেও সষ্কোচ 
প্রকাশ করে না। অধিকন্ত পরস্বাপহারক ছুর্বৃত্তগণ এই সময়ে অপরের ধনে 

আপনাদ্দিগের ছুনিবার ভো!গলালমা চরিতার্থ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহ- 
যুক্ত হয়। তাহার! এই স্থত্রে ভীষণ বিপ্লবের বিস্তার করিতে কিছুমাত্র পরাধুখ 
হয় না। প্রধানতঃ এই সকল কারণে ইউরোগীয়দিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন 
হইয়া! উুঁঠিয়াছিল । যেখানে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সেই খানে ইউরোপীয়গণ উত্তে- 
জিভ সিপাহীদিগের ও বিলুষ্ঠনপ্রিয় ছূর্ত্ত লোকের অস্ত্প্রয়োগের বিষস্বীভূত 
হইয়াছিল। বিপ্লবের প্রারস্তে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র 
নাই। এক স্থানের উত্তেজিত লোকে সর্বপ্রথম যাহা করিয়াছে, স্থানাস্তরের 
উত্তেজিত লোকে সর্ধপ্রথম তাহারই ষম্পাদনে আগ্রহ্যুক্ত হইয়াছে । সকল: 

স্থানের অনুষ্ঠিত ঘটন! যেন এ্রক সুত্রে গ্রথিত হইয়া, এক উদ্দেশ্তের অবতারণা! 

খরিয়াছে।. ধনাগারবিলুঠন, কারাগারের কয়েদিদিগ্বের বিমুক্তিসাঁধন, ইউ” 
রোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহদাহন এবং ইউরোপীয়দিগের নিধন, উত্তেজিত 
লোকের প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্মের মধ্যে পাঁরগণিত ছিল। সুতরাং যেখানে, 

নিধাহীগণ উত্তেজিত ও গবর্ণমেপ্টেন্স প্রাধান্তনাশের জন্য. দলবদ্ধ হইয়াছে, 
সেইখানে নর্কপ্রথম এই সকল ভয়ঙ্কর দৃষ্ঠের আবির্ভাব ঘটিরাছে। শাঙ্গাহান- 
গুরের উত্তেজিত দিপাহীগণও ধনাগাঁর বিলুঠঠন করিয়াছিল, কারারুদদিগের, 
অবরোধমোচন করিয়াছিল, ইউরাপীয়দিগের বাসগৃহ ভশ্বীভৃত করিয়া ফেলিয়া- 
ছিল, এখন ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইল। 'ইউরোপীয়গণ 
যখন উপাসনামশ্দিন্নে আঁরাধনায়, নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, তখন কতিপয় উত্তেছ্ধিত 
নিপাহী তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। উপানকগণ এইক্সপ আকন্মিক' 
আক্রমণে উচ্ত্রাস্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ উত্তেজিত, লোকের হস্তে 
নিহত হইলেন, কেহ কেহ উপানাগৃহের ছার রুদ্ধ করিয়া সরিততাবে 
অবস্থিত করিতে লাগিগেন। মহিগারাও ভয়বিহ্বলচিতরে এ স্থানে রহিলেন। . 
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এই সময়ে সৈনিকনিবাসে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিল। কাণ্ডেন জোন্স 

আপন দলের সিপাহীদ্িগকে শান্ত করিতে গিয়া নিহত হইলেন। এক রন 
ইংরেজ ডাক্তার হাম্পাতাঁল হইতে আবাসগৃহে গ্রত্যাবর্তন হইতেছিলেন, এমন 
ৃময়ে উত্তেজিত সিপাহীগণ ইউরোগীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। 
ডাক্তার আপনার স্ত্রী, একটি শিশু সন্তান ও একটি ইউরোগীয় পরিচারিকাকে 
গাড়িতে তুলিয়া আপনি কৌঁচবাক্সে বমিলেন, এবং তাড়াতাড়ি আপনাদের উপা. 
সনাগৃহের দিকে যাইতে লাগিলেন। কতিপয় সিপাহী তাহাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়৷ গুলি ছুড়িতে লাগিল । ডাক্তার সাহেব গুলির আঁঘাঁতে কোচবাক্স 
হইতে ভূপতিত ও গতাস্ত্ হইলেন। তাঁহার স্ত্রী আহত হইলেও, উপাসনা 
গৃহে গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এই সঙ্কটকালে ইউরোপীয়দিগের এতদ্দেশীয 
ভূত্যগণ গ্রতুতক্তি ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পরামুখ হইল না। তাহার! 
বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি অন্তর আনিয়' আপনাদের প্রভুদিগকে দিল। এই 
সময়ে যদি দিপাহীদিগের মধ্যে এঁক্য থাকিত, তাহা! হইলে ইউরোগীয়দিগের 
কেহই তাহাদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। কিন্তু সৌভাগ্ক্রমে 
সিপাহীগণ এ সময়ে এক উদ্দেস্ঠসাধনের জন্য পরস্পর দলবদ্ধ হয় নাই । 
ঘটনাচক্রে ইহাদের মতিত্রম হইয়াছিল। ইহারা অতীত বিষের পর্য্যালে চদা 
না করিয়। এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাটরণে, 
্রবৃত্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকলে তাহাদের অবলষ্িত পথের অনুসরণ করে 
নাই। যখন সিপাহীগণ উত্তেজিত হইস্কা ফিরিঙ্গির শোঁণিতে আপনাদের বলবতী 
হিংসার তৃপ্তিসাধনে উদ্ভত-হইয়াছিল, তখন তাহাদের দলের কেহ কেহ সেই 
বিপন্ন ও তাহাদের সজাতিগণ কর্তৃক আক্রান্ত ফিরি্ির জীবনরক্ষায় অগ্রসন্জ 
হইয়াছিল। শীজাহানপুরেও এইরূপ প্রায় ১০০ প্রভৃভক্ত সিপাহী তাহাদের 
আফিসরদিগের পার্খে দণ্ডায়মান হয়। এইরূপে হতাবশিষ্ট ইউরোপীয়দিগের 
জীবন নিরাপদ হইয়া উঠে। এখন ইউরোপীয়গণ সহায়সম্পন্ন হইয়।৷ আপ- 
নাদের পলায়নের উপায় নির্ধারণ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যা প্রাস্তবর্ভী 
পৌহায়লিন নামক স্থানে যাইবার প্রস্তাব হইল ্রস্তাবকারীর বিশ্বীন ছিল 
যে, পৌহায্জিনের রাজা! তাহাদিগকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার বন্দো 
বস্ত করিবেন। এই সময়ে কয়েকটি অশ্ব এবং ছুই এক খানি গাড়ি সংগৃহীত 
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ও উপাসনামন্দিরের প্রাঙ্গণে আনীত হইল। ইউরোপীয়গণ কালখিলম্ব 

না করিয়া পৌহায়িনে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথাকার লোক পলাফ়িত- 
দিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়া, আপনাদের অসামর্ধ্য জানাইল। 

সুতরাং পলায়িতগণ অধোধ্যার প্রান্তব্তী মোহম্দী নামক স্থানে যাত্রা! করি- 

লেন। ই'হাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহা স্থানান্তরে বিহুত হইবে। 

বেরেলীর ৩০ মাইল দুরে বদীযুন অবস্থিত। এডওয়ার্ডস্ সাহেব এই 
স্থানের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার ছিলেন । তিনি গবর্ণর.জেনেরল 

লর্ড এলেনবরা এবং লর্ড হা়িগ্জের সময়ে পরবাস্রবিভাগের কাধ্য 

করিয়াছিলেন । দেওয়ানি আদালতের ব্যবস্থায় এতদ্দেশীয়গণ কিরূপ শোচনীয় 

অবস্থায় পাতিত হইয়াছিল, তাহ! ই হার অবিদিত ছিল না। এসম্ন্ধে ই'হাঁর মত 

পূর্বের উদ্ধৃত হইয়াছে। ফলত; ইনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশের 
লোকে গবর্ণমেন্টের প্রতি একান্ত অসস্তষ্ট হইয়াছে, জুযোগ পাইলেই ইহার! 
গবর্ণমেন্টের বিরোধী হইয়। উঠিবে। মিরাটের সংবাদ পাইয়াই ইনি আপনার 
স্ত্রী ও সন্তানকে নৈনীতালে পাঠাইয়া দ্েন। এডওয়ার্ড এইরূপে একটি 
গুরুতর দায় হইতে মুক্ত হইয়া, আপনার কর্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া 
রহিলেন। স্বদ্দেশের কোন ব্যক্তি এসময়ে তাহার নিকটে ছিলেন না। তিনি 

. একাকী অসন্তষ্ট। সন্দি্লোকের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

২৫ মে মাজিঞ্রেট সাহেব সংবাদ পাইলেন যে, এ দিন কোন নির্দিষ্ট সময়ে 

মুদলমানগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইব্লে। এই সময়ে মুসলমানগণ 

আপনাদের প্রধান পর্ব ইদের আচমাদে .প্রমত ছিল। মাজিষ্েট সংবাদ 
পাইয়া, প্রধান প্রধান মুসলমানদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। যে পর্যন্ত 

নির্দিষ্ট সয় অতীত না হইল, সে প্যস্ত তিনি আমন্ত্রিত. মুদলমানদিগকে আপ- 
নার নিকটে রাখিয়া, শাস্তিরক্ষার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন।. আমষ্তিত 

মুসলমানদিগের অনেকে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া! উঠিয়াছিল, অনেকে উদ্ধত- 

ভাব ও উগ্রপ্ররুতির পরিচয় দিয়াছিল। মন্ত্রণাসভায় এইব্ধপ উত্ভেজন! 

প্রযুক্ত কোলাহলে পূর্ণ হইফ়্াছিল। যাহাহউক, নির্দিষ্ট সময় অতীত হইল। . 
দিনে কোনরূপ বিপ্লবের সুচনা, দেখা গেল না। মুসশমানদিগের এইকপ 

বদ।যুন। 



৬ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস ৫ 

উত্তেক্গনা, এইরূপ উগ্রভাব, এইরূপ ওদ্ত্যের মধ্যে কেবল এক জন সমবেদনা 

পর, সমদশী, সৌম্য প্রকৃতি, শ্বেতকায় পুরুষ গুরুতর কর্তব্যপাঁলনের জন্য. দৃঢ়ত! 
ও নিতাকতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, জোকে তাহাদের 

রাজনীতির দোষে নিরতিশয় অসভ্ূষ্ট হইয়াছে । উপস্থিত সময়ে তাহাদের 

অসন্তোষ নিবারণ করা সহজ নহে। যখন ধুমায়মান বহি গুজলিত, হইয় 
উঠিয়াছে, তখন উহ চারি দিকেই আপনার গতি বিস্তার করিবে। এই 

বিপত্তির সময়ে তিনি যে, স্থানান্তর হইতে সাহায্য পাইবেন, এরূপ লম্ভাবনাও 
কল্প । মাজিষ্ট্রেটে সাহেবের মনে এইরূপ নান! চিন্তার উদয় হইজেও, তিনি 

একাকী সেই বিপত্তির সময়ে কর্মক্ষেত্রে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন । 

ছুই দিন নিরাপদে অতিবাহিত হইল । ছুই দিন এই সাহসী, কর্তব্যনিষ্ঠ ইংবেজ 
কর্মচারী, উত্তেজিত মুসলমানদিগের মধ্যে একাকী রহিলেন। তাহার সম- 

দ্বশিতা ও সৎ হভাঁবের ভন্তই হউক, ঝ! এক.জন নিঃসহায় ও স্তায়নিষঠ ব্যক্তির 
শোণিতপাত করিলে আপনাদের বীরত্বগৌরব বিলুপ্ত হইবে বলিয়াই হউক, 

মুদলমানগণ তদীয় অনিষ্টপাধনে অগ্রসর হইল না। যাহা হউক, মাজিষ্ট্েট 
লাহেব বিদেশে, বিধন্মী ও বিদিষ্ট লৌকের মধ্যে পুর্বববৎ একাকী রহিলেন। 

_ বেরেলীর. ৬৮ গণিত দলের কতিপয় সিপাহী তাহার নিকটে ছিল। কিন্তু 
ইহাদের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না। পুছ্িসের নজীবদিগের উপরেও 
তিনি সর্বাংশে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, 
বেরেলী হইতে ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাহার রক্ষণীয় স্থানের লৌকেও ) বিশ্ব 
ঘটাইবে। রর 

এইরূপ ভাবনাগ্রস্ত হুইয়া, বদাযুনের মাজিষ্রেট আপনার হতে 
অবস্থিতি করিতে লাঁগিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি যখন আত্মীয় স্বজনশূন্ত 
স্থলে একাকী ভোজন করিতেছিলেন, তখন দেখিলেন, তাহার কোন শ্বদেশীয় 
ব্যক্তি কতিপয় সওয়ারের সহিত তদীয় গৃহের এ্সভিমুখে আসিতেছেন) 
আগন্তক ত্রমে মাজিপ্ট্েটের সমীপবর্তী হইলেন। মাজিষ্রেট ইহাকে দবেখিয়াই 
ছষ্ট হইলেন। ইনি এডওয়ার্ড সাহেবের আন্মীয় এবং আগরাবিভাগের 
অন্তর্গত ইটার মাজি্রেট ফি্সিগস্ সাহেব । ইটা বিপ্লধময়, হইয়াছিল। 

মরহত্যা, গৃহদাহ, সম্পরভিবিলুষঠন ওছবতি বিগ্রীবের প্রত্যেক বাধ্য. অসিত 
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হইয়াছিল। ফিন্সিপস্ সাহেব এই ধিগ্লবে একাস্ত বিব্রত হইয়া, তাহার 
আত্মীয়ের নিকটে সাহায্যের আশায় আসিয়াছিলেন। তাহাকে পথে ঘাটে 

অনেক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের 

_বিরুদ্ধাচরণে সমুখ্খিত হইয়াছিল। ইটার মাজিস্ট্রেট এইরপে অবলম্বশৃন্ত হইয়। 
পড়িয়াছিলেন। কেবল কতিপয় সওয়ার তাহার পক্ষ 'সমর্থনের জন্য গুস্তত 

ছিল। তিনি এই অবস্থায় তদ্দীয় আত্মীয়ের সমক্ষে সমাগত হইসেন।* 

এডওয়ার্ডস্ এইরূপ বিপত্তিকালে আপনার স্বদেশীয় অধিকত্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের 
সমাগমে সহ্ষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাহার অভীষ্টসিদ্ধির কোনরূপ উপার 

করিতে পারিলেন না। যেখানে সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুখিত 

হইয়াছিল, উদ্ধত লোকে আপনাদের জিঘাংস1 ও বিলুষ্ঠনপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া 
ছিল, সেইখানে ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার জন্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। 
স্বানাস্তরে শাস্তিস্থাপনের দিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। তীহারা আপনারাই 
আপনাদের জন্য বিব্রত হইয়া, অপর স্থান হইতে সাহাঁয্যপ্রাপ্তির আশ! 

করিতেছিলেন। এসময়ে অপর স্থান হইতে সাহায্যগ্রাপ্তির তাদৃশ সন্তা- 
বনা ছিল না। এডওয়ার্ডস্ তাহার আত্মীয়কে কহিলেন যে, বেরেলী হইতে 
সাহাষ্য পাওয়ার আশা! অতি অল্প। কিন্তু তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে,. 
উত্তেজিত লোকে: ভিল্স! নামক একটি প্রধান বাঁণিজ্যস্থান আক্রমণ করিবান্স 
উদ্চোগ করিতেছে, তখন সবিশেষ আগ্রহের সহিত বেরেলীর কমিশনা- 

রের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ৩১শে মে রাত্রি টার সময়. কমিশ- 
নারের নিকট হইতে উত্তর আদিল যে, একদল মিপাহী এক জন ইউরোপীয় 
আফিসরের তত্বাবধানে মাজিপ্রেটের সাহায্যের জন্ত বেরেনী হইতে যাত্রা করি- 

তেছে। এই উত্তর পাইয়।৷ বদাযুন ও. টার রনি টি টি 

* পথে বিনিনী সাহেবকে বিপদে ৪ হইয়াছিল | খাসগঞ্জ নামক স্থানে কতক- 
গুলি উদ্ধত ও বিলুঠঠনপ্রয় লোক, কেহ কেহ বন্দুক, কেহ কেহ বা কেধল লাঠী লইয়া 
তাহাকে আক্রমণ করে। তাহার সমভিব্যাহারী সওয়ারগণের জমাদ।র এই সময়ে সবিশেষ 
সাহসের পরিচয় দেয় । আক্রমণক্ষারীদিগ্সের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি নিহত হয়) কথিত 
আছে, ফিলিপস্ সাহবের হস্তে তিন ব্যক্তি দেহত্যাগ করে। এইরূগে ফিলিপস্ সাহেব এ 
সকল লোককে তাড়িত রিয়া চি ১৪১ হয়ে রি ০০৮ ধা 
£7750%77847%%14165. 269, ৰ নু 
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এডওয়ার্ডন্ সাহেব সাহাধ্যকারী সৈনিকদিগের অধিনায়ককে শীঘ্র আনিবার 

জন্য এক জন সওয়ার পাঠাইয়াছিলেন। এদিকে রাত্রি তিনটার সময় ফিলিপস্ 

সাহেব ইটায় যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। নুসংবাদে আশ্বস্ত হওয়াতে সেই রাত্রি 

তাহার! প্রশান্তভাবে সুযুপ্তিস্খ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিশীথ 

কালের অব্যবহিত পরে তাহাদের এই শান্তিমুখের ব্যাঘাত হইল। রাত্রি ২॥টার 

সময়ে বদামুনের মাজিষ্ট্রেট সাহেব শয্যা হইতে উঠিয়া ফিলিপস্ সাহেবকে 
জাগাইবার জন্ত আপনার শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, এই সময়ে 

এক জন চাপরাশি সাতিশয় ব্যাকুলভাবে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়৷ কহিল 

যে, তিনি যে সওয়ারকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সে ফিরিয়া আসিয়াছে । তীহা্র 

নিকটে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বেরেলীর সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী 

হইয়া! উঠিয়াছে। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ নিহত হইয়াছেন। কারাগারের প্রায় 

চাঁরি হাজার কয়েদী মুক্তিলাভ করিয়াছে । বেরেলী হইতে বদাযুনের দিকে 

প্রায় ৮ মাইল পধ্যস্ত পথ এই সকল বিমুক্ত কয়েদীতে পরিব্যাপ্ত হ্ইয়াছে। 

বেরেলীর উত্তেজিত দিপাহীদিগের একদল ধনাগার বিলুষ্ঠন, কারারুদ্ধদিগ্রের 

বিমুক্তিসাধন এবং ইউরোপীয়দিগের নিধনের জন্য ব্দাুনের অভিমুখে 
আনিতেছে। 

বাদ পাইয়াই এডওয়ার্ডস্ সাহেব চিন্তিত হইলেন। তিনি ফিলিপস্ 
সাহেবকে জাগাইয়া এই নিদীরুণ সমাচার জানাইলেন। ফিলিপস্ সাহেব 

কালবিলম্ব করিলেন না। উত্তেজিত সিপাহী ও উদ্ধতপ্রকৃতি লৌককর্তৃক 
গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তিনি আপনার কর্মস্থলে উপনীত হইবার 
জন্ত অস্বীরোহণে ত্বরিতগতিতে গঙ্গার তটাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এডওয়ার্ডদ্ 
সাহেব গুরুতর কর্তব্যস্ত্রে আবদ্ধ হইয় কর্মস্থলে রহিলেন। ফিলিপস্ সাহেব 
চলিয়। গেলে, দই জন ইংরেজ নীলকর এবং অন্ত এক জন ইউরোপীয় কর্মচারী 
এড্ওয়ার্ডম্ সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইলেন। এ সময়েও এডওয়ার্ড সাহেব 
স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই, যেহেতু এ সময়ে তাহার রক্ষণীয় স্থানে 
বিপ্লবের কোনরূপ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। বদায়ুনের সৈনিকদলের এতদেশীয় 
অধিনায়ক তাহাকে এ সময়ে কহিয়াছিলেন যে, তাহার সৈনিকগণ শেষ সময় 

পর্যান্ত ধনাগার রক্ষা করিবে। তাহারা কখনও বেরেলীর দিপাহীদিগের 
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কথায় পরিচালিত হইবে না, বা তাহাদের পথান্ুসরণ করিয়া কোনরূপ শাস্তিভঙ্গ 

করিবে না। কিন্তু তাহার এই কথ! শেষে অমূলক বলিয়া! প্রতিপন্ন হইল। 
যে দিন এই অধিনায়ক আপনাদের কর্তব্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে 

আগ্রহ গ্রকাশ করিলেন, সেই দিন সন্ধ্যাকালে ঘটনাঁচক্র অন্ঠদিকে আবর্তিত 

হইল। বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহীগণ তাহাদের বদায়ুনস্থিত সহযোগীদিগকে 

ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধে সমুখিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। সুতরাং 

অবিলম্বে মারাত্বক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। উদ্ধত লোঁকে দলবদ্ধ হইয়া, পর্ব 

লুণ্ঠন করিতে লাগিল। প্রায় ৩০* শত বিমুক্ত কয়েদী মাজিষ্টরেটের গৃহের 
চারি দিকে বিকটভাবে চীৎকার করিয়া! বেড়াইতে লাগিল। বেরেলীর উত্তেজিত 
দিপাহীদিগের কেহ কেহ বদীয়ুনে উপস্থিত হইয়। তত্রত্য মিপাহীদ্দিগকে বিপ্ল- 
বের কার্্যসাধনে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট সাহেব 

উপায়ান্তর ন! দেখিয়া, পলায়নে উদ্ভত হইলেন। তিনি কালবিলম্ব ন! করিয়া, 
তিন জনন ইউরোপীয় সঙ্গীর সহিত অশ্বারোহণে আপনার গৃহ হুইতে বহির্গত 
হইলেন। প্রথমে মোরাদাবাদের পথে তাহাদের যাইবার ইচ্ছ! ছিল। তীহার! 
এই উদ্দেস্তে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে একটি মু্লমাঁন ভদ্রলোক 
কতিপয় অনুচরের সহিত তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, গন্তব্য 
পথ উত্তেজিত সিপাহী ওকারাগারযুক্ত কয়েদীগণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, অতএব 
এসময়ে কোথাও ন৷ গিয়া, তাহার গৃহে আত্মগোপন কর! সঙ্গত ৷ এই মুসলমান 

সার্দীরের বাঁটা বদায়ুনের প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী শেখপুরা নামক স্থানে ছিল। 
মাজিষ্রেট সাহেব তাঁহার বাঁটীতে যাইতে সম্মত হইলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়া 

গ্িয়াছেন যে, তাহার! যখন শেখপুরার অভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন উচ্ছৃঙ্খল 
লোকে বিলুগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার চাপরাশিরা পর্যযস্ত তদীয় 
সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেছিল। এডওয়ার্ডস্ সাহেব চারি দিকে এইরূপ লুঠ" 
তরা'জ দেখিয়া! ক্ষুব্ধ হইলেন। বিশেষতঃ তদীয় অনুগত লোকের ব্যবহাঁরদর্শনে 
তাহার সাঁতিশয় ক্রোধ হইল। কিন্ত এখন ক্রোধগ্রকাশের সময় ছিল না, অপরাধী- 
দিগের শাস্তিবিধানেরও সুযোগ ছিল ন1। মাজিষ্রেট সাহেব আপনার প্রাণের 
দায়ে ব্যাকুল হুইয়! পড়িগ়াছিলেন। নুতরাং তিনি কোন দিকে দৃক্পাঁত না 
করিয়। প্রাণরক্ষার জন্ত শেখপুরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; সকলে 
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নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া! অশ্ব হইতে নামিয়াছেন, এমন সময়ে পূর্বোক্ত 

শেখের ভ্রাতা আসিয়া তাহাদিগকে বিনয়ের সহিত কহিলেন যে, এত লোকে 

এই স্থানে অবস্থিতি করিলে, উত্তেজিত নিপাহীর! নিঃসন্দেহ তাহাদের সন্ধান 

পাইবে। অতএব গঙ্গার বামতটে--এই স্থান হইতে প্রায় ১৮ মাইল দুরে অস্ঠ 
একটি পল্লীতে তাঁহাদের অবস্থিতি করাই শ্রেয়ঃ। বল! বাহুল্য যে, এই পল্লীও 

শেখদিগের অধিকারের মধো ছিল। এডওয়ার্ডদ্ সাহেব প্রথমে এই প্রস্তাবে 

অসম্মত হইলেন, এবং এইরূপ অনাতিথেয়তার জন্য উপস্থিতি প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে শেখপুরার সর্দারকে অনেক বলিলেন। কিন্তু শেবগ্রধান তাহার 

কথায় বিচলিত হইলেন না। তিনি কেবল মাজিষ্রেটকে আশ্রয় দিতে প্রস্তত 
ছিলেন; উত্তেজিত সিপাহীদিগের ভয়ে মাজিষ্রেটের সঙ্গীদিগকে আশ্রয় 

দিতে সম্মত“ছিলেন না। এদিকে সঙ্গীর! মাজিষ্রেটকে ছাঁড়িতে একান্ত অসম্মত 
ছিলেন। পক্ষান্তরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে মাজিট্রেটেরও ইচ্ছ! ছিল না। 
ুতরাং মাজিষ্রেট বাধ্য হইয়া সঙ্গীদিগের সহিত আবার ১৮ মাইল,দুরবর্তী 
পূর্বোক্ত পল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এখন তাহাকে অদৃষ্টের নিকটে 
মস্তক অবনত করিতে হইল। তিনি আপনার ক্ষমতা, আপনার প্রাধাগ্ত, 

আপনার পদগৌরব, আপনার সম্প্ভি--সমন্ত বিষয়েই বিনর্্জন দিয়া, আপনার 
উ্ীবন--কেবল জীবনরক্ষার দ্রন্য জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্বক হিন্ুস্থানী 
পরিচ্ছদ পরিয়৷ আত্মগোপন করিলেন । তাহার পরবর্তী অবস্থার বিষয় স্ণীন্তরে 
বর্ণিত হইবে। 

__ মাজিস্ট্রেটের পলার়নের পর বদায়ুনে যাহ! ঘটাল, তাহা সংক্ষেপে 

র্ণনীয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত 'সিপাহীগণ করেদীদিগের 
অবরোধমোচন করিয়াছিল। বিশুস্ত কয়েদীগণ অপরের -সম্পন্তিলু্ঠন ও 
ইউরোপীয়দিগের নিধনের আশায় চাঁরি দিকে ঘুরিয়! বেড়াইতেছিল। উচ্ছল 
লোকে দলবদ্ধ হইয়া, লুঠতরাজে ব্যাপৃভ ছিল। গবর্ণমেন্টের ধনাগান্ন রবপ্রথম 
ইহাদের লক্ষ্য হইয়াছিল। কিন্ত মাজিষ্রেট সাহেব পূর্বেই এ বিষঙ্গে সাবধান 
হইয়াছিলেন। ভাবী বিপদ বুঝিতে পারিয়, ভিনি জমীদারদিগের নিকট 
“হইতে কিন্তির খাজানা গ্রহণ করেন নাই। জরাং বিলুষনপ্রিয় লোফে এখন 
'ধনাগারে অর্থের অল্পতা দ্বেখিয়া, একান্ত হতাখীপ হইল। কিন্ত তাঁহারা 



উত্তরপশ্চিম প্রদেশ । ৮১ 

নানস্থানে উৎপাত করিয়া, বেড়াইতে পরাত্থুখ হইল ন1। সমগ্র জেলা শৃঙ্খলা" 
শৃদ্য, অশাস্তিময় ও ঘোরতর বিপ্লাঘে অরাজক হুইয়! পড়িল । নিয় শ্রেণীর প্রা 

সমস্ত লোকে শ্বপগ্রধান হইল, আপনাদের ক্ষমতাবিস্তারে উদ্যত হুইল। 

সিগাহীরা দিষ্লীতে প্রস্থান করিলেও জনসাধারণের উচ্ছ্ঙ্খলভাবে ঘোরতর 
বিপ্লবের ভয়ঙ্কর দৃশ্ঠ ভিরোছিত হইল না। খ! বাহাহুরের আধিপত্য প্রকাশ্ত- 

রূপে ঘোষণ! কর! হইল । নুতন রাজকীয় কার্ধ্যের জন্য কর্মচাঁরিগণ নিয়োজিত 

হইতে লাগিল। অভিনব অধিপতির নাঁমে রাঁজশ্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল। 

সন্গগ্র বিভাগ লহসা যেন এক অনিত্ত্যপূর্ব্ব শক্তিতে ইংরেজের অধিকারভ্র্ 

হয়! ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিল। 
এই অবসরে খা বাঁহাছির খা আপনার প্রাধান্ত বদ্ধমূল করিতে সচেষ্ট 

হইলেন। রোহিলখণ্ডে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ধিক ছিল। খ1 

বাহাছুর থ| সর্বপ্রথম হিক্দুদিগকে থেরূপ আশ্বস্ত, সেইরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
উপর বিঘিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই ঘলিয়। ঘোষণা 

প্রচার. করিলেন যে, যদি হিদ্দুগণ এই সকল বিধর্মী ফিরিঙ্গিদিগ্ষে মিহত বা 
দেশ হইতে তাঁড়িত কলে, তাহা হইলে তাহাদের দেশহিটিতষিতার পুরস্কার 

স্বরূপ গোহত্যার প্রথা নিঘারণ কর। হইবে। যদি কোন হিন্দু উপস্থিত 

বিষয়ে নিশ্টেষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হইবে ) এবং যদি 

কোন্বছিন্দু এই ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে কার্ধ্য করে, তাহা হইলে তাহার ছয় 
মাস কারাবাস ও জরিমানা হইবে। রোহিলথণ্ডের হিন্দুগণ সংখায় অধিক 

হইলেও, মুসলমানের! স্তায় যুদ্ধপ্রিক্ন বাঁ উদ্ধতপ্রক্কৃতি ছিল ন1। . ইহাদের 
অনেকে প্রশাস্তভাবে কৃষিকার্ধ্যে, শিল্পকর্মে বা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত। ইহাঁ- 

দের. আচারব্যবহাঁরে কৃষাণজনোচিত নিরীহ্ভাবের নিদর্শন লক্ষিত হ্ই্ত | 

কিন্তু মুসলমানগণ ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রাত্ত ছিল। ইহারা যেদ্ধপ উদ্ধত ও 

তযঙ্করন্মভাঁর সেইক্ধপ অন্ত্রপ্রয়োগে সুদক্ষ ছিল। ভুতরাং মুসলমানগণ তাদুশ 

বিশ্ববিপত্তির আশঙ্কা না করিয়। সর্বত্র আপনাদের ঘোষণাপত্র প্রচার করিল । 

: কিন্তু খা বাহাছুর খ। কেবল আপনার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিলেন না। 

| কুট রাজনীতিক ব্যক্তির ন্যায় কর্মক্ষেত্রে চাতুরীর 

পরিচয় দিতে রবৃদ্ধ হইলেন। এ সন্ধে কে সাহেব স্রধীত ইতিহাসে এ 
৯১১ 
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তাবে লিখিয়াছেন যে, তাহাদের উদ্বোধ হইয়াছিল যে, থৃষ্টানের! হিন্ুদিগের 
নিকটে পূর্বোক্তরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়া মুসলমানদিগের ক্ষমতা পধু্দস্ত করিবার 

চেষ্টা করিতে পারে, সুতরাং তাহার! হিন্দুদিগকে আপনাদের পক্ষে রাখিবার 

জন্য পুনর্বধার এইভাবে ঘোষণাপত্র প্রচার করিল, ণ্যদি ইংরেজের! হিন্দু- 
দ্িগের সমক্ষে আমাদের ন্যায় অঙ্গীকার করিয়া, তাহাদিগকে মুসলমান- 

গণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্তিত করিবার জন্য উত্তেজিত করে, তাহা হইলে 
অভিজ্ঞ হিন্দুগণ বিবেচন1 করিবেন যে, ইংরেজেরা এরূপ করিলে হিন্দুগণ 
নিঃসন্দেহে প্রতারিত হইবে । ইংরেজেরা কখন আপনাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা 

করিবে না। তাহার! প্রতারক ও ভণ্ড । এই সকল প্রতারক ইংরেজগণ 

আমাদের স্বদেশীয়গণ দ্বার! সর্বদাই আপনাদের অতীষ্ট সাধন করিয়! লইতেছে। 
আপনাদের মধ্যে কাহারও উপস্থিত স্থযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নয় এই 
সুযোগে আমাদের অভীষ্টকর্্ম সম্পাদন করা কর্তব্য” । কে সাহেব স্বপ্রণীত 

ইতিহাসে এ বিষয়ে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, “আমাদের ইংরেজী 
প্রথান্ুসারে ষে সকল ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, তৎসমুদয়ের ভাব নিঃসন্দেহ 

এই সকল ঘোষণাপত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইংরেজদিগের বিশ্বাস 
যে, ভারতবর্ষীরগণ মিথ্যাবাদী । ভারতবধীয়গণ ষে, এই মিথ্যাপবাঁদের বিনিময়ে 
আমাদিগকে এরূপ অপবাদে দুষিত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের অভিযোগ 

করিবার কোন কারণ নাই। অধিকত্ক ভারত বর্ষীয়গণ মুসলমানদিগের. আধি- 
পত্যকালে যে, কেবল কষ্ট সহ করিয়াছে, তাহ! আমর! সর্বদাই তাহাদের মনে 

করিয়া! দিয়া থাকি, এবং নির্বন্ধসহকার়ে বলিয়া! থাকি যে, কেবল ইংরেজ গবর্ণ- 

মেন্টের স্থায়িত্বের উপরই তাহাদের যাবতীয় আশ! ও সখ নির্ভর করিতেছে! 
ষুসলমানগণ যে, এবিষয়ে আমাদের পথানুসরণ করিয়া, হিন্দুর্দিগকে বলিবে যে 

ইংরেজদিগের নিষ্কাশন ও মুসলমানদিগের আধিপত্যরক্ষণের উপরই তাহাদের 
প্রকৃত মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহ! ম্বাভাবিক ও মার্জনীয়। আমাদিগকে 
বিবিধ বিষয়ে অপরাধী কর! হইয়াছে । এই ভাবে ঘোষণা! কর! হইয়াছে যে 

ইংরেজেরা অন্তান্য জাতির চিরস্তন রীতিনীতির বিলোপ করে। অনস্তর হিন্দু 
দিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা, হি্দুব্ধবার বিবাহের অনুমোদন 

করিয়াছি, জোর করিয়া! সতীদাহপ্রথা ভুলিয়া দিয়াছি। হিন্দুদিগকে উন্নতির 
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আশায় প্রলুব্ধ করিয়া আমাদের ধর্ম দীক্ষিত করিয়াছি ) অধিকত্ব আমরা এই 
নিয়ম করিয়াছি যে, যখন কোন রাজার অপুক্রকাবস্থায় দেহত্যাগ হইবে, তখন 
তাহার বিধবা! পত্রী দত্তকপুক্র গ্রণ করিতে পারিবে না। তীয় যাবতীয় 

সম্পত্তি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, 
রাজাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি ও রাজ্যে বঞ্চিত করিবার জন্যই ইংরেজদিগের 

এই নিয়ম প্রণীত হইয়াছে । এইরূপে ইংরেজেরা নাগপুর এবং লক্ষৌ অধি- 

কার করিয়াছে। রাজগণ ! আপনাদের ধর্শনাশ করিবার জন্য তাহাদের 

অভিসন্ধি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । আপনাদের সকলেরই জানা উচিত যে, যদি 
এই সকল ইংরেজকে ভারতবর্ষে থাকিতে দেওয়] হয়, তাহ! হইলে তাঁহার! 

আপনাদের সকলকেই নিহত করিবে। এবং আপনাদের ধর্ম নষ্ট করিয়। 

ফেলিবে ।৮* মুসলমানগণ এই ভাবে ঘোষণ। করিয়৷ সজাতির লোককে যেমন 

উত্তেজিত করিয়াছিল, সেইরূপ হিন্দু্দিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্ত 
যত্রণীল হুইয়াছিল। অধিকন্তু তাহারা এই উদ্দেগ্তসাধনের জন্য সকলকে এই 
কথা বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল যে, যাহারা এই কার্ধ্যে ইচ্ছাপুর্বক একটি 
পয়স] দ্রিবে, তাহারা! শেষ বিচারের দিন ঈশ্বরের নিকট হইতে ৪০৬শত পয়স| 

পাইবে, এবং যাহারা এই উদ্দেস্তটে এক টাক1 দিবে, তাহার! ঈশ্বরের নিকট 

হইতে ৭*০ সাত শত টাক! লাভ করিবে । 1 পুর্কবোক্ত ইংরেজ এঁতিহাসিক এই 
ঘোষণাপত্রসন্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অভিনব শাসনকর্তার আধিপত্যকালে 
অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, ধনাগারে টাকা মৌজুদ ছি না, সুতরাং এ জন্ ঈশ্বরের 
হস্ত হইতে শেষ পুরস্কারপ্রাণ্তির আশ! দিয়! সাধারণকে অর্থনানের জন্য উৎ- 

সাহিত কর! হইয়াছিল: কিন্তু ইহাতে অতীষ্ট ফললাভ হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে 
ঈন্দেহছ আছে। যে হেতু, সাধারণে ইহাতে সবিশেষ উৎসাহিত হইয়! উঠে 
নাই। ধনাঁগারে আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। যাহা! হউক, গ্রতি- 

দিন, প্রতিসপ্তাহ, গ্রতিমাঁস, রোহিলখণ্ডে অভিনব শাসনপ্রণালীর অনুসারে 

কাধ্যনির্ধাহ হইতে লাগিল। ইংরেজদের মধ্যে ধাহারা জীবিত ছিলেন, 

৯2206) 520) 77/25) ৮2. 412, 2. 28০9-94. 

1 12, 27. কথিত আছে, এই ঘোষণ|পত্র খ। বাহাছুর খার দৃণ্ডরে পাওয়। 
বায়। মোরাদাবাদের জজ উইলন্জ,সাহেব উর অনুবাদ করেন। 

&.. 



৮৪ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস! 

তাহার! ছদ্মবেশে এখানে ওখানে লুকায়িতভাবে থাকিয়া, দিন 
অনীম ককণাক় আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন । 

ইহার মধ্যে ফরকাঁবাঁদে ভয়ঙ্কর কাঁওড ঘটিল। ফরকাবাদ আগরাবিভাগের 

অন্তর্গত। জাহুবীর জলপ্রবাহ এই জনপদকে রোহিলখণ্ড হইতে 
বিষুক্ত করিতেছে। কিন্তু ভৌগোলিক সীম! অনুসারে ইহা 

রোহিলখণ্ডের অন্তর্বর্তী এবং রাঁজ্যশালনসংক্রান্ত বিভাগ অনুসারে ইহ! রোহিল- 
খণ্ডের অধীন না হইলেও, সামাজিক বিষয়ে ইহা রোহিলখণ্ডেরই অনুরূপ 
ছিল। রোহিলখণ্ডের ন্যায় ফরক্কাবাদ মুসলমানপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত 

হইত, রোহিলথণ্ডের মুসলমানদিগের ন্াঁয় করকাবাদের মুলমানদিগের ক্ষমতাও 
অধিকতর ছিল, এবং রোহিলখগ্ডের স্তায় ফরক্কাবাদেও মু্ধলমানগণ সর্বদা 

আপনাদের উদ্ধতভাবের পরিচয় দিত। যখন ইংরেজের আধিপতোর হুত্রপাত 

হয়, তখন এই জনপদ সাতিশয় উচ্ছঙ্খল ও গৌঁলযোগপূর্ণ ছিল। চুরি, ডাকাতি 
ও সময়ে সময়ে নরহত্যাও হইত। ইংরেজের আধিপত্য বদ্ধমূল হইলে, এই 
সকল উপন্রব নিরাক্কৃত হয়। কিন্তু অধিবাসীদিগ্রের প্রক্কৃতি পরিবর্ধিত হয় 
নাই। উদ্ধত মুললমানগণ স্বপ্রধানভাঁবে কার্ধ্য করিতে ভাঁলবাসিত। সুতরাং 

তাহার! শ্বেতকায়ের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। ত্বদেশ হইতে শ্বেতকায়দিগকে 

নিষাশিত করিতে তাহাদের আগ্রহ পরিষ্কুট হইত। তাহার! আপনাদের 
অভীষ্টদাধনের জন্ত সুসময়ের প্রতীক্ষায় ছেল । এখন সেই সুমময় উপস্থিত 
হইল। মেমান শেষ হইবার পূর্বেই সমগ্র বিভাগ ভয়ঙ্কর বিপ্লবে দির 
হইয়। পড়িল। ফরক্কাবাদে প্রাচীন নবাববংশের অনেক লৌক ছিল। 
সময়ের পরিবর্তনে ই'হাদের দুরবস্থা ঘটিয়/(ছিল। কিন্তু ছুরবস্থায় গতিত 

হইলেও, বিগত সম্মান, সমৃদ্ধি ও বংশগৌরবের বিষয় ইহাদের স্থতিগট হইন্ডে 
অপসারিত হয় নাই। ইহারা কুলমর্ধ্যাদায় এরূপ আত্মহাঁর। ছিলেন যে, কোন 
কর্মে নিয়োদ্ধিত হইয়া পরিশ্রম করিতে ইচ্ছ/ করিতেন না, এবং এরূপ দরিদ্র 
ছিলেন যে, কিছুতেই ই"হাদের সস্তোষলাঁভ হইত নাঁ। এই সকল নিশ্চেষ্ 
নিরবলন্ব ও সর্ধাংশে নিষ্র্শা' লৌক আপনাদের অভীষ্টসিত্ির আশায় 
শাস্তি ও শৃঙ্খতা! নষ্ট করিতে উদ্যত হয়| রর ১৭ সংখ্যক সিপাহীদল 

.অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার! সর্বপ্রথম ি্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে সমুখ্িত হয় 

ফরকাবাদ। 
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নাই। সুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন উদ্ধত পরম্বাপহারিগণ পল্লী সকল 
দগ্ধ করিতেছিল, এবং সর্বত্র লুঠতরাজে ব্যাপৃত ছিল, তখন দিপাহীরা ইংরে- 
জের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করে নাই। সিপাহীদিগ্নের বিক্ষদ্ধীচরণের এক মাস 
পূর্ব্বে উদ্ধত ও অশাস্তপ্রক্কৃতি লোকে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। 

যেখানে বহুসংখ্যক অসংসাহসী ও ছূরত্ত লোকের অধিবাস, সেখানে 

সামান্ত স্থত্রেই সাতিশয় গোলযোগ ঘটে। গোলযোগের শুত্রপাত হইলেই 
দৌরাত্মযপ্রিয় লোকে আপনাদের কল্পনাবলে নানারিধ অলীক বিষয়ের প্রচার 
পূর্বক পার্খবস্তর্ণ অধিবাসীদদিগকে উত্তেজিত করিতে থাকে । যাহার! অপরের 
অর্থে আপনাদের উদ্দীম ভোগলালসার তৃপ্তিসাধনে ইচ্ছা করে, পূর্বতন 
বিদ্বেষভাঁব বশতঃই হউক, জিঘাংসাঁর পরিতৃপ্তির জন্তই হউক, ব। আপনাদের 
্বার্থসিদ্ধির জন্তই হউক, সমস্ত বিষয় উচ্ছ্ঙ্খল ও সমগ্র জনপদ উপত্রবময় 
করে, নানারূপ অলীক ও অডভুত কথায় লোকের মন বিচলিত করাই তাহাদের 
প্রথম ও প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। ফরফকাবাদ এইরূপ ছুশ্চরিত্র 
ও দুক্র্সাধনে কৃতহত্ত লোকের কল্পনার লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল। ১৮৫৭ 
অবের প্রারস্তে এই বিভাগের অধিবাসীদিগের মধ্যে সাঁতিশয় “উত্তেজনার 
সঞ্চার হয়, এবং এই বিভাগে নিরতিশয় অদ্ভুত জনরব প্রচারিত হইতে 
থাকে। অশিক্ষিত, অদুরদর্শী ও সর্বদা কৌতৃহলপর মানব সাধারণকে আতঙ্ক- 
গ্রস্ত রুরিবার জন্ত আপনাদের কল্পনায় যতদূর বিস্বয়কর বিষয়ের অবতারণ! 

করিতে পারে, করকাবাদে ততদুর বিশ্ময়জনক কিংবদস্তীর প্রচার হইয়াছিল। 
সিপাহীযুদ্ধের প্রারস্ভতে বাজারে, পল্লীতে, সাধারণের সন্মিলনস্থানে প্রথষেই 
গুজব উঠিয়াছিল যে, ফিরিঙ্গিগণ সাধারণের জাতিনাশ ও ধর্মনাশ করিবার 

জন্য লোকের প্রধান থাস্ত ময়দার সহিত অস্থিচুর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে, এবং 
প্রধান পানীয় কুপো্ক গোরু ও শুকরের মাংসে অপবিত্র করিয়াছে । 
এই অপবিত্র খাস্চ ও পানীয়ের কে ফরককাবাদের ছুরাচার লোকের 

অভীষ্টমিদ্ধির পক্ষে যেরূপ কার্যকর হইয়াছিল, সমগ্র দেশের অন্ত কোন 
স্থানে সেইকপ হয় মাই। অধিকত্ত ফরক্কাবাদে ইহার উপর আর একটি 
অদ্ভুত ভ্বনরবের প্রচার হইয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস জন্গিয়াছিল যে, ইংরেজ 
গবর্ণমেপ্ট রুপার হলকর! চী্ু্ীর টাকা বাহির করিয়াছেন। ওয়েলার 
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নামক এক জন ইগিনিয়ার মার্চ মাসে ফতেগড়ে ছিলেন। . এক জন মহাজন 

অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দা]! এবং ভারতবর্ষীয়দিগের জাতিনাশ সম্বন্ধে ইংরেজদিগের 
অন্তান্ত কুঅভিসন্ধির বিষয় জানিবার জন্ত তাহার নিকটে গমন করেন। 

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে কহেন যে, এই সকল জনরব নিতান্ত 

অমুলক। কিন্তু ইহাতে মহাজনের বিশ্বাস হয় নাই। তিনি ইপ্রিনিয়ার 

সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত কহেন_-“আপনি জানেন যে, গবর্ণমেন্ট চামড়ার 
টাক] বাহির করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত রূপ সংগ্রহ করিয়। লইবার স্বল্প 
করিতেছেন”। ওয়েলার সাহেব এই কথায় উচ্চহান্ত করিয়া উঠেন, কিন্তু 

মহাজন ঘাড় নাঁড়িয়! কহেন যে, তিনি এই টাক নিজে দেখিয়াছেন, এবং 

এইরূপ কতকগুলি টাক! তাহার নিকটেও আছে। মহাজনের এই কথা৷ 

শুনিয়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কহেন--“আপনি উহা! যত পারেন আনিয়া দিন। 
উহার প্রত্যেকটির জন্ত আমি আপনাকে চৌদ্দ আনা করিয়। দিব” মহাঞ্জন 

বিদায় লইয়! চলিয়া গেলেন। কিন্তু আর ফিরিয়া আসিলেন না। চামড়ার 
টাক! ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দৃষ্টিগোচর হইল না* | এই জনরবের মূর্ণ নির্ণীত 

হয় নাই। ইহা ষে পিপ্লবপ্রয়াসী লোকের অপূর্ব কল্পনায় উৎপন্ন হইয়াছিল, 
তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । জনরবের মুল যাহাই.হউক না কেন, কিন্তু ইহাতে 
উত্ভাবনাকারীর কল্পনাচাতুরীর প্রশংসা করিতে হয়। লোকে এইরূপ জনরব 
প্রচার করিয়া বাঁণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল 
ইহাতে মহাজনগণ যেরূপ ভীত হইয়াছিল, সাধারণ লোঁকেও সেইরূপ অপবিত্র 
দ্রব্যের ব্যবহারের আশঙ্কায় নিতান্ত অস্থির হুইয়! উঠিয়াছিল।” 

আগর! বিভাগের অন্তর্গত আর একটি প্রধান নগরে এই সময় মহাবিপ্লবের 
পূর্ণ বিকাশ হয়। এই নগর শাঞজাহানপুরের ২৫ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণ" 
তটে অরস্থিত। ইহার ৬ মাইল দুরে পাঠাননবাবদিগের বাসস্থান ফরকাবাদ 
রহিয়াছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ফরক্কাবাদের পাঠানগণ সাঁতিশয় উদ্ধত ও 
অশান্ত ছিল। ইহাদের ওদ্ধত্য ও অশাস্তভাব প্রবল হওয়াতে পার্শ্ববর্তী নগুরে 
ভয়াবহ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়। . | 
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ফতেগড় জেলায় দশ লক্ষের অধিক লোকের অধিবাস ছিল। ইহার 

দশ ভাগের এক ভাগ মুসলমান । এই মুসলমাঁনগণই প্রধানত: 

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিপত্তির কারণ হুয়। এই নগর কামানের 

গাড়ীর কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। গোলন্দাজ দলের এক জন ইংরেজ সৈনিক 
পুরুষ উপস্থিত সময়ে এই কারখানার তত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৯ সংখ্যক 
সিপাহীদদল এবং একদল গোলন্দীজ সৈন্য ফতেগড়ে অবস্থিতি করিতেছিল। 

কর্ণেল ম্মিথ পদাতিদলের অধিনায়ক ছিলেন। কর্ণেল শ্মিথের বিশ্বাস ছিল যে, 
তাহার সৈনিকদল জাতিত্রষ্ট হুইয়া অপরাপর সিপাহীদলের নিকটে অবজ্ঞাত 

রহিয়াছে। যেহেতু তাহারা ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে যাইবার জন্য “কালাপানি” পার 
হইয়াছিল। আপনাদের সমাজের রীতিবিরুদ্ধ কাধ্য করাতে ইহারা সকল 

বিষয়ই অপরাপর সিপাহীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাঁকিবে। কিন্তু অধিনায়কের 
এইরূপ বিশ্বাম শেষে অমূলক বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। এ সময়ে আচারগত 
কোনপ, পার্থক্য, কোনরূপ বৈষম্য, কোন মতভেদ, পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন 

ভাবে রাখিতে পারে নাই। কোন অচি্ত্পূর্বব হেতু যেন সমস্ত পার্থক্য- 
বন্ধনের উচ্ছেদ্দ করিয়! সকলকে এক উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য এক মহাকেন্ত্ে 

সন্নিবেশিত করিয়াছিল। যাহারা জাতিগত, আচারগত ও ধর্দানুশাসনগত 

বৈষম্য দেখিয়! সিপাহীদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবিয়াছিলেন। তাহার! এই 
বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়কে এক মহাক্ষেত্রে এক মহাদলে পরিণত দেখিয়া বিশ্মিত 

হয়েন, এবং যে বিচ্ছিন্নভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা আশ্ব্তহাদয়ে 

ছিলেন, তাহা! এই অভাবনীয় কারণে পরম্পর সংযোজিত হইয়া, তাহাদিগকে 
গভীর বিপত্তিসাগরে নিমজ্জিত করে। 

১০ই মে মিরাটের ঘটনা ফতেগড়ের সিপাহীদিগের গোচর হয়। এই 
ংবাঁদ যেন ভাঁড়িতবেগে তাহাদের হৃদয়ে গ্রবেশ করে। তাহারা সে সময়ে 

উত্তেক্ধিত হইয়া উঠিলেও বাহিরে উত্তেজনার কোনরূপ নিদর্শন দেখায় নাই। 
মে মাঁস এইরপে অতিবাহিত হুয়, ওর! জুন তাহার বেরেলী ও শাজাহানপুরের 
বাদ অবগত হুয়। এই সংবাদে তাহাদের হদয় ক্রমে অস্থির হইতে থাকে । 

এদিকে তাহাদের অধিনায়ক দস চলন যে, সমগ্র অযোধ্যা বিপ্লবে বিশৃব্ঘল 
হইয়াছে। রোহিখওও বিপ্লবের রঙ্গ ভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ফরককা- 

ফতেগড় । 
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বার্দের আশ] কোথার ? এ সময়ে নিশ্চেষ্টভাবে থাকা কোনরূপে বিখের 

লহে। এইরূপ ভাবিয়! কর্ণেল শ্মিথ মহিলা, বালকবালিক1 এবং যুদ্ধে অসমর্থ 

লোকদিগকে নৌকায় করিয়া, কানপুরের প্রধান সৈনিকমিবাসে' পাঠাইবার 
ইচ্ছা করিলেন। জানা গিয়াছিল যে, কানপুরের সৈনিকনিবাস নিরাপদ 
রহিয়াছে। এ স্থানে ইউরোপীয় সৈনিকগণ উপস্থিত হইয়াছে এবং আরও 

অধিকসংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ এ স্থলে আমিতেছে। সুতরাং 

কর্ণেল শ্মিথ অবিলম্বে আপনার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। 
ছোট বড় বিভিন্ন রকমের বার তের খানি নৌক! প্রস্তত হইল। অধিনায়ক 

রক্ষণীয় লোকদিগকে এ সকল নৌক! দ্বার স্থানাস্তরিত করিবার বন্দোবস্ত 
করিলেন। ৪ঠ| জুন রাত্রি .১টার সম ১৭* জন নৌকায় আরোহণ করি- 
লেন। গভীর নিশীথে--গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বালকবালিক। ও যুদ্ধানভিজ্ঞ 

নিরীহ জীব আপনাদের জীবনের জন্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয়লাভের আশায় 

বিপত্তিময় ফতেগড় পরিত্যাগ করিল। 

এদিকে ফতেগড়ের সিপাহীগণ আপাততঃ নীরবে ও নিশ্চে্ভোবে রহিল 

কিস্ত সকল দিক দেখিয়া, তাহাদের অধিনায়ক এইগ্সপ নিশ্চেষ্টভাবে অসাবধান 
বা যথোচিত কর্তব্যসাধনে উদাসীন রহিলেন না। তিনি বুবিয়াছিলেন যে, 
মুহূর্তমধ্যেই সৈনিকদিগের প্রশাস্তভাব অন্তহিত হইতে পারে। মুহূর্তমধ্যেই 
তাহার। ওদান্ত পরিত্যাগ করিয়া, সংহারিণীশক্তির পরিচয় দিতে পাঁরে। 

যে দিন নৌকাঁগুলি পলাতকদিগকে লইয়া ফতেপুর পরিত্যাগ করে, 
সেই দিন করেল শ্মিথ গবর্ণমেণ্টের টাকা ছুর্গে লইয়৷ যাইবার চেষ্টা করেন। 
কিন্তু সিপাহীগণ বাধ! দেওয়াতে এই কার্য্য সম্পন্ন হুয় নাই। পক্ষান্তরে এই 
সকল দিপাহী বাহিরে আপনাদের সৌজন্ত ও বিশবস্তভাব প্রকাশ করে। 
১৬ই জুন তাহারা আপনাদের অধিনায়কের হস্তে একখানি পত্র সমর্পণ করে। 
এই পত্র অযোধ্যার অন্তর্গত সীতাপুর নামক স্থানের ৪১ সংখাক সিপাহীঘনের 
লুবাদার তাহাঁদিগের নিকটে পাঠীইয়াছিলেন। স্থবাদার এই পব্দে উদ্লেখ 
করিয়াছিলেন যে, তিনি এবং তাহার সৈনিকদল কোম্পানির অধীনতার উচ্ছেদ 
করিয়া, ফতেগড়ের কয়েক মাইল দুরে ভামিয়াছেন। এখন ১৯সংখ্যক 
(মিপাহীদল যেন আফিসরদিগকে নিহত ও বিনা? রর অর্থ হস্তগত করি৷ 



উত্তরপশ্চিম গ্রদেশ। ৮৯ 

তাহাদের সহিত সঙ্সিলিত হয়। ১০ সংখ্যক দিপাঁহীদলের যে অফিসার এই 
পত্রের বিষয় কর্ণেল স্মিথের গোঁচর করেন, তিনি উক্ত ইংরেজ অধিনায়ককে 
স্পষ্টভাবে কহেন, উপস্থিত পত্রের উত্তর এই তাবে দেওয়। হইয়াছে যে, 
তাহারা বহু বৎসর কোম্পানির কার্ধ্য করিয়াছে, এখন বিশ্বাসঘাতক হইতে 

পারে না। ৪১ সংখ্যক দিপাহীরা যদি অগ্রনর হয়, তাহা হুইলে তাহারা 
সদলে তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। ইহার পরক্ষণে কর্ণেল ম্িথ গঙ্গার 

নৌসেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্ভত হয়েন, এই সেতু ছারা অযোধ্যার সহিত ফতে- 
গড়ের সংযোগ ছিল। অযোধ্য। উত্তেজিত দিপাহীদলে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং 

প্রদেশ হইতে ফতেগড়ের গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করাই সঙ্গত বোধ হুইয়াছিল। 
কর্ণেল ন্মিথ যখন অযোধ্যার লহিত ফতেগড়ের সংযোগের প্রধান অবলম্বন 

নৌসেতুর ধ্বংসসাধনে উদ্যত হয়েন, তখন তদীয় দিপাহীদল তাঁহার যথোচিত 

সাহাধ্য করে। কিন্তু জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত হইলেই ফমস্ত আশ! 
অন্তহিত, হয়। মহাবিপ্লবসাগরের প্রবল তরঙ্গ ক্রমে ফতেগড়ের নিকটবর্তী 

হইতে থাকে । ৯* সংখ্যক সিপাহীদল এই তরঙ্গের গতিরোধ করা অসম্ভব মনে 
করিগ্া উহার সহিত মিশিয় যায়। নৌসেতুর ধ্বংস হইলেই উক্ত সিপাহীদলের 
এতদ্দেশীয় অফিসাঁরগণ কর্ণেল স্মিথকে কহেন যে, সময় অতীত হইয়াছে, এখন 
তাহার এবং তদীয় অধীন লোকের হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। 

সিপাহীগণ যখন স্পষ্টভাবে আপনাদের মনোগত কথা৷ বলিল, তখন .কর্ণেন 

স্মিথ আর কোন দিকে দৃক্পাত না কৰিয়া, আপনার অধীন লোকের সহিত 
দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাঁবিলেন যে, তাহাকে এই ছুর্গে থাকি- 

যুই বহুসংখ্যক লৌকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে; কিস্ত 
হুর্গ দৃঢ় ছিল না। যথোপযুক্ত অস্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল না। 
খান্ধপামগ্রীও পর্য্যাগুপরিমাণে সংগৃহীত ছিল না। বহুকষ্টে ১১ সংখ্াক 
দলের এক জন সিপাঁহীর সাহায্যে চঙ্লিশ, পঞ্চাশটি মেষ ছুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে 
লইয়া ষাঁওষা! হইল। এক শত কুড়ি জন খ্রীষ্টান ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল 
ইহাদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ অস্ত্রধারণে সমর্থ ছিল। অবশিষ্ট প্রধানতঃ মহিলা 

ও বালকবালিক1। কর্ণেল স্থিখ অন্ত্রধারণে' সমর্থ লোকদিগকে বামন 
সন্নিবেশিত.করিয়া, আত্মরক্ষা উদ্ধত হইলেন | রি 

১২ 
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দুর্স্থিত ইংরেজ অধিনায়ক যখন এইরূপে লোকের সঙ্গিবেশ, খাঁনের 

আয়োজন ও অস্ত্রা্দির সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ১০ সংখ্যক সিপাহীদল 

গ্রকাশ্তভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়! উঠিল । ফরক্কাবাদের নবাব তফ্ফুজল 

হোমেন খ পূর্বেই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন 
১০ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ তাহার অন্তবর্তী হইল। তাহার! সম্মানস্থচক 
তোঁপধ্বনি করিয়া নবাবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহার! আপনাদের 

দ্বল পরিপুষ্টির জন্য কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল। তাহার! উদ্দাম 

লালসার তৃপ্তির জন্য ধনাঁগারের অর্থরাশি আপনাদের অধিকারে রাখিল। 

পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ মিংহের পুত্র মহারাজ দলীপ সিংহের মণিমুক্তা 

ও অন্যান্ঠ বকুমূল্য দ্রব্য এই স্থানে ছিল। উহাঁও ভাহাদের অধিকৃত হইল। 

এইরূপে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তাহারা নবাবের প্রাধান্ত ঘোষণ! 
করিল বটে, কিন্ত ধনাগারের একটি টাকাও নবাবকে দিতে সম্মত হইল না। 
এদিকে সীতাপুরের ৪১ সংখ্যক দিপাহীদল নৌকায় গঙ্গা! পার হইয়া. ফরক্কা- 
বাদে উপস্থিত হইল। ১* সংখ্যক দলের সিপাহীগণ ইহাঁদিগকে আপনাদের 
অধিকৃত অর্থের অংশ দিতে সম্মত হইল না। ৪১ সংখ্যক দলের সিপাহীরা 

এজন্য ক্রন্ধ হইয়া! উঠিল, এবং ইউরোপীয় অফিসারদিগকে অক্ষতশরীরে ছাড়িয়া 
দিয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে যথোচিত ভত্খসনা .করিল। কিন্তু ১০ সংখ্যক 

দলের সিপাহীগণ এই তিরস্কারবাক্যে কর্ণপাত করিল না। তাহার! অর্থের 
লালসায় অধিনায়কদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হ্ইয়াছিল। এখন অর্থলীভের 

সহিত তাহাদের আকাজঙ্কার পরিতৃপ্তি হইয়াছিল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের 

শোণিতপাঁতে আগ্রহ প্রকাশ করিল না, অধিনায়কদ্দিগকে আক্রমণ করিতেও 

তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। ইউরোপীয়দিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন বা ইউরোপীয়- 
দিগের গৃহসমূহের ভন্দমীকরণেও তাহারা দলবদ্ধ হইয়া উঠিল না। তাহারা) 
টাকার জন্য ধনাগাঁর আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিল, এখন টাকা পাইয়! 

অনেকে সন্ধষ্টচিত্তে আপনাদের গৃহীভিমুখে প্রস্থান করিল। যাহার! রহিল, 
তাহাদের সহিত ঘটনাক্রমে কাওয়াজের ক্ষেত্রে ৪১ সংখ্যক দলের মিপাহী- 
দিগের যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের কতিপয় ব্যক্তি নিহত হুইল 
১* বংখ্যক দলের হতাবশিষ্ট পিপাহীগণ অতঃপর উপায়াস্তর না দেখিয়া, 
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৪১ সংখ্যক দলের মতান্ুবর্তী হইল এইরূপে উভয় দলের সিপাহীর! সম্মিলিত 

হইয়া, ইংরেজদিগের আশ্রয়ছুর্গ আক্রমণের জন্য শুভকর দিন নির্ধারণ করিতে 
লাঁগিল। তাহাদের মতে ২৫শে জুন সর্ধাংশে শুভজনক দিন বলিয়! নির্ধারিত 

হইল। তাহ।রা ওঁ দিনে ইংরেজদিগের ছূর্গ আক্রমণে কৃতসঞ্কল্প হইল। 

ফরকাধাদে এখন ৪১ সংখ্যক দলেরই প্রীধান্ত হইল। নবাব ইহাদের 
পরিপৌষক হইলেন। তিনি ইহাদের বলবৃদ্ধির জন্য খাগ্ঠসামগ্রীর আয়োজন 
করিয়] দ্রিতে লাগিলেন, ইহাদের উৎসাহবৃদ্ধির জন্ত অস্ত্রশস্ত্রসংগ্রহে ব্যাপৃত 
হইলেন, ইহাদের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আদেশ প্রচার করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে নবাবের ক্ষমতায় যাহা হইতে পারে, তৎসমুদয়ই সম্পন্ন 
হইল। কিন্তু সিপাহীর! ছর্গ আক্রমণে উদ্যত হইল না। তাহার! নিদিষ্ট 

শুভকর দিনের প্রতীক্ষায় রহিল। এইরূপ বিলম্ব ছুর্গস্থিত ইংরেজদিগের 

স্বকাধ্যাধনের অন্ুকুল হইল। ইংরেজের1 এই সুযোগে আত্মরক্ষার জন্য যাহা 
কিছু হইতে পারে, তাহা সম্পন্ন করিলেন। | 

ক্রমে নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। দিপাহীরা আপনাদের এই শুভকর 

দিনে, যে সবল কুলিছুর্গের সংস্কারকাধ্যে নিয়োজিত ছিল, তাহাদের উপর 

গুলিবৃষ্টি করিল। পরদিন গ্রত্যুষে সিপাহীদিগের ছুইটি কামান হইতে গোলা- 
বর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে কোন ফল না হওয়াতে কামানের গোলা- 
বৃষ্টি বন্ধ করা হইল। পর দিন প্রাতঃকাঁলে আক্রমণকারিগণ মই ছার! ছুর্গে 
উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার! মই হুর্গপ্রাচীরের যথাস্থানে সন্নিবেশিত 

করিতে সমর্থ হইল না। তৎপরদিনেও তাহাঁরা এইরূপ চেষ্টা করিল। কিন্ত 

কিছুতেই তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। এদিকে হূর্গস্থিত ইউরোপীয় 
দিগের কামান ও বন্দুকে তাহারা যাঁর পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পঞ্চম দিনে 
তাহার! আপনাদের কার্ধ্যপ্রণালীর পরিবর্তন করিল। ভিন্ন ভিন্ন উপায় ব্যর্থ 

হইল দেখিয়া, তাহারা অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিল। ছুর্গের সন্নিকটে: 

হোসেনপুর নামক একটি পল্লী ছিল। এই গল্লীস্থিত গৃহের ছাদের উপর 
উঠিলে দুর্গের অভ্যন্তরভাগের একাংশ ভালরূপে দেখা যাইত। সিপাহীগণ 
পঞ্চম দিনে এই সকল গৃহের ছান্দের উপর উঠিয়া লক্ষ্য নির্দেশপূর্ববক গুলি 

চালাইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলি সবিশেষ কার্যকর হইয়৷ 
্ স্পা ও 
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উঠিল। এই সময়ে তাহাদের দলের কতকখুলি লোক ছর্গের পায় ৭. গজ 
দুরব্ী একটি ক্ষুদ্র গৃহ অধিকার করিল। এই স্থান হইতে তাহার! ছুর্গ- 
প্রাচীরের সম্মুখে আদিল এবং উক্ত প্রাচীরে ছিন্র করিয়া হুর্গস্থিত গোলন্দাজ- 

দিগের উপর গুলি চালাইতে লাগাইল। গোলন্দাজগণ তাহাদের গুলিবৃষ্টিতে 

একান্ত বিব্রত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের কামান অকর্ণ্ণ্য হইয়া 
গেল। পরে আঁক্রমণকারিগণ কুণ্যাখননে প্রবৃত্ত হইল। কুল্যা ফুটিয়! উঠাতে 
সমগ্র ছুর্গ কম্পিত হইল এবং উহার বহিঃপ্রাচীরের ৫৬ গজপরিমিত অংশ 
উড়িয়া গেল। সিপাহীরা অতঃপর দলবদ্ধ হুইয়া দুই বার. ছুর্গ আক্রমণ ও 

অধিকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকাঁধ্য হইতে পারিল না। ছূর্গস্থিত 
ইংরেজদ্িগের মধ্যে ষাহারা1 আঁক্রমণকারীদিগের কার্ধ্যপর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত 
ছিলেন, তাহাদের এক জন সিপাহীদিগকে ছুর্গের ভগ্রস্থানের নিয়ে সমবেত 

দেখিয়া গুলি চালাইতে থাকেন। এই সময়ে ছুর্গস্থিত এক জন ইংরেজ যাঁজকের 
নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে ছুর্গাক্রমণকারীদিগের অধিনায়ক নিহত হয়। ইহার 
নাম মুলতান খ!। এই ব্যক্তি প্রথমে বদাযুনের মাজিষ্রেট এডওয়ার্ডস্ সাহেবের 
পলায়নসময়ে তাহার সহচর ছিল। কিন্তু ইহাতেও আক্রমণকারিগণ ভগ্মোৎসাহ 
হয় নাই। তাহার! পুনর্ধার গুলিবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং রর 
কুল্যাখননের আয়োজন করে। 

: এদিকে হুর্গস্থিত ইউরোপীক়গণ বিশিষ্ট সাহস ও পরাক্রমের বিষ আত্ম- 
রক্গ। করিতে থাকেন। ভীহারা। সংখ্যায় কম হইলেও হতাশ্বাস হয়েন নাই, 
অস্্রাদি পর্য্যাগ্পরিমাঁণে না থাকিলেও আত্মসমর্পণের ইচ্ছা করেন নাই। 
বাঁপক বালিকা, কুলমহিলাগণ নিকটে থাঁকিলেও অধৈর্ধ্য হইয়া! সাহমিক কার্য 
সাখনে উদ্াপীন থাকেন নাই। দিনের পর রাত্রি আসিয়াছে। প্রতিদিন 

প্রতি রাত্রিতেই তাহারা সমান উদ্ভম,ং সমান উৎসাহ, সমান পরিশ্রমের 
সহিত কামানের পাঁর্থে থাকিয়া, সিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিয়াছেন । 
তাঁহার! কিছুতেই পশ্চাৎপদ হয়েন নাই । জীবন: যখন মক্কটাপন্ন, হয়, প্রতি- 
মুহূর্তে যখন নান! বিদ্ল ঘটিতে থাকে, বিপদ যখন ছুিবাধ্য হইয়া উঠে, 

চারি দিক যখন অন্ধকারমন়্ হইয়! বিভীবিক1 দেখাইতে থাকে, তখন ইংরেজ 
যেমন নির্ভীকভাঁর সহিত বিপত্তিগয় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, যেমন, সাহসের 
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সহিত আত্মরক্ষার আয়োজন কঞিতে থাকেন, যেমন তৎপরতার সহিত সমস্ত 

বিষয় সুশৃঙ্খল করিয়া তুলেন, জগতে তাহার দৃশ্য যেমন প্রশংসনীয়, সৈইরপ : 
মানবের মহৎগুণের পরিচীয়ক। উপস্থিত'সময়ে ইংরেজ যেখানে বিপদাপন্ন 

হইয়াছেন, সেইখানে তাঁহার উৎসাহ ও উদ্ভম পূর্ণমাত্রায় পরিস্ষ,ট হইয়াছে। 
ফতেগড়ের ছুর্গে ইংরেজ ঘোরতর বিপত্তিতে পরিবেষ্টিত হুইয়াছিলেন। তাহারা 

'খ্যায় অল্প ছিলেন। তাহাদের রক্ষণীয় বাঁলকবাঁলিকা ও কুলকামিনীগণ 
তাহাদেরই সমক্ষে কাতরভাব দেখাইতেছিল। তাহাদের গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায় 
হইয়াছিল। তাহাদের দুর্গ স্থানে স্থানে ভগ্ন, তাহাদের দুর্গদ্বার নানাস্থানে 

ছিদ্রযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের ছুইটি কামান অকর্ম্মণ্য হইয়। পড়িয়াছিল। 
তথাপি তাহারা হতোগ্ধম হয়েন নাই। তাহাদের গুলি নিঃশেষিত হইল। 
তাহারা হাতুড়ি, ক্রুপ, চাঁকা, লোহা (প্রভৃতি কামানের কারখানার যন্ত্রাদি 
গনি ব্যাগের মধ্যে সেলাই করিয়া! গুলির কার্য চালাইতে লাগিলেন । তাহাদের 
মধ্যে যুদ্ধকার্য্যে অভ্যস্ত সৈনিকপুরুষের সংখ্যা অন্ন ছিল। কিন্তু ইাতেও 
তাহাদের উদ্যম ভঙ্গ হইল না। শাস্তির সময়ে ধাহার1 সংসারের অন্ত কার্ষে 

ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহাও। এখন সৈনিকত্রত অবলম্বন করিলেন। দেওয়ানি 

বিভাগের কর্মচারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, বিপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিতে 
লাগিলেন, ধশ্শ্যাজক আপনার ধর্মপুক্তক ও ধর্দোপদেশ ছাড়িয়া, বন্দুক গ্রহণ 

করিলেন অধিক কি, কুলমহিল। আপনার স্বাভাবিক কোমলতায় বিসর্জন 

দিয়া, অন্ত্রপরিগ্রহপূর্বক বিপক্ষদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন।* এইরূপে 
আক্রমণকারীদিগের সমক্ষে আক্রান্তগণ সাহস ও উদ্ভমের একশেষ দেখাইতে 

লমগিলেন। কিন্তু এইরূপ অসামান্ত উদ্ধম ও সাহস দেখাইযাও, তাহারা দীর্ঘ- 
কাল ছুর্গে থাকিতে পারিলেন না। তাহাদের আত্মরক্ষার সম্বল নিঃশেধিত 

হইল। কামানের কারখানার যন্ত্রা্দিও ক্রমে গোলাগুণির কার্ষেয নিঃশেধিত 

* সৈনিকদিগের কাপড়ের কারখানার এক ব্যক্তি নিহত হয়। ইহার স্ত্রী শ্বামিবিষ্বে।গ 
অধৈর্ধা না হইয়া যুক্ধক|ধেয মনোনিবেশ করেন । ইহার গুলিতে অনেক সিপাহী নিহত হয়। 

কেহ কেহ নির্দেশ করিয়।ছেন যে, এই বিধবা নারী সিপাহীদিগের গুল্রিচ্চে দেহত্যাগ বরেন। 

অপয়ে কহিয়াছেন যে, ইনি কাঁণপুরে নিহত হয়েন। ই'হ।র নাম বিবি অহারণ । 777 
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হুইয়৷ গেল। এদিকে তাহাদের সাহসী সৈনিকগণ বিপক্ষদিগের গুলির আঘাতে 

দুর্গপ্রাচীরে দেহত্যাগ করিতে লাগিল। কর্ণেল ম্মিথ 'সাহাধ্য প্রাপ্তির জন্ত 

ফরাসি ভাষায় পত্র লিখিয়া আগ্রায় পাঠাইলেন। তাহার পত্র যথাস্থানে 

পছুছিল। আগ্রার সিপাহীগণ নিরক্ত্রীকূত হইয়াছিল। সুতরাং কতিপয় 

ইউরোপীয়' সৈনিকপুরুষ পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। মেজর্ ওয়েলার এই 
সৈনিকদলের পরিচালনের ভারগ্রহণে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রস্তাব কার্ষ্যে 

পরিণত হইল না। কর্ণেল স্মিথ আশান্বিতহাদয়ে আগ্রার পথ চাহিয়া রহি- 

লেন। কিন্তুকোন সাহায্যকারী সৈনিক উপস্থিত হইয়! তাহাকে আশ্বাস 
দিল না। কর্ণেল অতঃপর দুর্গরক্ষায় হতাশ্বাম হইয়! পড়িলেন। তিনি 
ধ্ীস্থানে আত্মরক্ষার কোন অবলম্বন না পাইয়া, পলায়নের উপায় দেখিতে 

লাগিলেন । 

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পলায়নের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বর্ধার আবি- 
ভাবে গঙ্গার জলবৃদ্ধি হইয়াছিল। সুতরাং কর্ণেল স্মিথ জলপথে কাণপুরে 
যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিন খানি বড় বড় নৌক সংগৃহীত হইল। ওরা 
জুলাই নিশীথকালের গভীর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বালকবালিকাঁসমেত 
১০০ জন থ্রীষ্টাধন্মাবলম্বী নৌকায় আরোহণ করিল। এইরূপে ফতেগড় হইতে 
পলাতকদিগের দ্বিতীয় দল যাত্রা করিল। প্রথম দলের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল 
তাহ জান! যায় নাই । অনেকে মনে করেন যে, কাণপুরের লোমহর্ণকাণ্ডে 

ইহাদের প্রাণাস্ত ঘটয়াছিল। দিিতীয় দল ইহাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী 
হয় নাই। এই দলের অবদৃষ্টে যাহা ঘটে, তাহ! যেরূপ গভীর মর্ববেদনার 

উদ্দীপক, সেইরূপ উপস্থিত ভয়ঙ্কর সময়ের ভয়ঙ্কর ভাবের উত্তেজক । রাত্রি 
২টার সময়ে সকলে নৌকায় উঠিলে উহ! ছাড়িয়! দেওয়া হয়। কর্ণেল স্মিথ, 
কর্ণেল গোল্ডি এবং মেজর রবার্টসন্ এক এক খানি নৌকার অধ্যক্ষ হয়েন। 
পলাতকদলে পরিপূর্ণ তিন খানি নৌকা তিন জন ইংরেজ সৈনিকপুরুষের 
তত্বাবধানে ফতেগড় হইতে যাত্রা করে। কিন্তু কিছু দুর যাওয়ার পর কর্ণেল 
গোল্ডির নৌক। চড়ায় আবদ্ধ হইয়! যায় এবং উহাঁর হাল নষ্ট হয়। আরোহি- 
গণ নৌকার উদ্ধারে বৃথা চেষ্টা করে। এই সময়ে জুন্দরপুরনামক পল্লীর অধি- 
বাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া আরোহীদিগকে আক্রমণ করে। কতিপয় ইউরোপীয় 
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নৌকা হুইতে নামিয়। ইহাদিগকে তাড়াইয়। দ্েয়। কর্ণেল গোল্ডির 
নৌকার লোকে উপাগ্নাস্তর ন| দেখিয়। কর্ণেল শ্মিথের নৌকা আশ্রক্ন গ্রহণ 
করে। ভয়াতুর ও নির্বাক জীবে বোঝাই ছুই খানি নৌক? ভাগীরথীর 

গ্রবাহবেগে অগ্রসর হইতে থাকে । 

কিন্তু অদৃষ্টদৌষে আরোহিগণ শান্তিস্থখের অধিকারী হইতে পারিল ন1। 
তাহারা জীবনরক্ষার জন্য ফতেগড়ের দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্ত 

তাহাদের সম্মুখে সহসা কালের করাল মূর্তি আবির্ভূত হইল। সিপাহীরা 
ঘখন জানিত পারিল যে, ফিরিঙ্লিগণ নৌকাক্ চড়িয়। ফতেগড় হইতে প্রস্থান 
করিয়াছে, তখন তাহার! তাঁড়াতাড়ি খেয়াথাটের নৌক1 সংগ্রহ করিয়! 

গলাতকদিগের অনুসরণ করিল। এদিকে একটি কামান গঙ্গার দক্ষিণতটে 

স্থাপিত হইল। নদীর উভয়তীরস্থিত পন্নীর অধিবাসিগণ নিরতিশয় উত্তেজিত- 
তাবে পলাঁতকদিগকে আক্রমণ করিল । মুমলমান পল্লীর লোকই এবিষয়ে 
অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাঁগিল। এই সকল আক্রমণকাঁরীর 
সমক্ষে পলাতকদিগের নিষ্কৃতিলীভ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে মেজর 
রবার্টঘনের নৌক! সিংহরামপুর পল্লীর নিকটে চড়ায় আবদ্ধ হুইয়! গেল। 
ইহার মধ্যে অনুসরণকারী সিপাহীগণ উপস্থিত হইয়া আরোহীদিগকে আক্রমণ 

করিল। কাণপুরের প্রান্তবাহিনী জাহুবীর ঘাটে যাহ! ঘটিয়াছিল, সিংহরাম- 

পুরের সমীপবর্তিনী জাহুবীর জলপ্রবাহের মধ্যে তাহাই ঘটিল। কুলমহিল?- 
গণ অন্ত কোন উপায় না দেখিয়া, শিশুসস্তানদিগকে লইয়া ভাগীরথীর জলে 
ঝাঁপ দিয়া পড়িল.। ইহাঁদের কেহ কেহ জলমগ্ন হইল, কেহ কেহ বিপক্ষ- 

দিগের গুলিতে দেহত্যাগ করিল,. কেহ কেহ অনির আঘাতে মৃত্যুর ক্রোড়ে 
চিরনিদ্রিত হইল। রবার্টসন্ প্রভূতি তিন ব্যক্তি কোনরূপে আত্মরক্ষা করি- 
লেন। ধর্মযাজক ফিসার সাহেব ফতেগড়ের ছুর্গে সবিশেষ সাহসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তিনি গুরুতররূপে আহত হওয়াতে আপনার স্ত্রী ও শিশুসস্তানকে 

বাছতে লইয়! গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, এবং এ অবস্থায় জলমগ্ন হয়েন। তাহার 

বাছদেশে তদীয় স্ত্রী ও শিশুসস্তানের মৃত্যু হয়। তিনি কোনরূপে প্রাণ রক্ষা 
করিয়া, রাত্রিকালে লুক্কাপ্িতভাবে থাকেন, এবং প্রত্যুষে কর্ণেল স্মিথের 
নৌকায় উঠেন। নৌকায় উঠিয়াই তিনি প্রবলবেগে 'অশ্রপাত করিতে 
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করিতে কহিয়াঁছিলেন যে, "আমার স্ত্রী ও শিশুসস্তান আমার ঝুহুদেশেই 
দেহত্যাগ করিয়াছে” । জীবনরক্ষা হইলেও রবার্টমন সাহেবের অবস্থা 
নিরতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী ও শিশুসন্তান ভীহ! হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়া জলমগ্ন হইল। ববার্টসন শ্বয়ং আহত হইয়াছিলেন। এক 
জন ইউরোপীয় নীলকর তীহাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আহত সহযোগীকে একটি 
ধাড়ের উপর তুলিয়। ভাঁদিতে ভাপিতে চলিলেন। নিশীথকালে তাহারা তীরে 
উঠিয়া! কোলহর নামক পল্লীতে লুক্কার়্ি ভাবে রহিলেন। এই স্থানের সরল* 

প্রকৃতি কৃষাণগণ তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে নিরতিশয় দয়ার্ড হইয়া) 

তাহাদিগকে আশ্রয় দ্রিল। পলাতকগণ আশ্রয়দাতাদিগের প্রদত্ত থাগ্ভমামগ্রীতে 

তৃপ্তিলাভ করিলেন। রবার্টসন সাহেব সাংঘাঁতিকরূপে আহত হুইয়াছিলেন, 
সুতরাং তাহার সঙ্গী নীলকর সাহেব তাহাকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারি- 

লেন না। ছুই মাঁস পরে সমুদয় শেষ হইল। রবার্টনন সাহেব গুরুত্বর আঘাতে 
দেহত্যাগ করিলেন। তাহার সহযোগী নীলকর সাহেব তদীয় সমাধিক্রিয়া 
সম্পন্ন করিয়া কাণপুরে উপনীত হইলেন। এদিকে ষে সকল আরোহী 
উত্তেষ্ধিত সিপাহীদিগের বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে নবাবের আদেশে 
কাঁঘানে উড়াইয়া দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে কর্ণেল শ্মিথের নৌকা, অবশিষ্ট 
শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগকে শইয়া, কাণপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
থাকে। পথে দয়ার্্ পল্লীবাসিগণ ইহাদের যথোচিত সাহাধ্য করে। পলাতক- 
গথ পন্লীবাসীপিগ্রের সদয়ভাবে আঁিঙ্কাশূন্ত হইয়া, তাহাঁদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ 
পূর্বক তাহাদের প্রদত্ত খান্ধ ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই সকল 
জীবের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, ইতিহাস হুক্ষর্ূপে তাহার নির্দেশ করিতে সমর 
হয় নাই। জনেকে অনুমান করেন যে, ইহারা কাণপুরে অন্তান্য ইউরোপীয়- 

দিগ্নের সহিত বিন হয়। কথিত আছে, পুরু, স্ত্রীলোক, বালকবালিকাতে 
ছুই শতেরও অধিক খ্রীষ্টাধন্মীবলম্বী জুন মাসের প্রারস্তে ফতেগড় ও উহার 
গার্থবর্তী স্থানে ছিল। ইহাদের প্রায় মকলেই জলপথে বা যে স্থানে নিরাপদ 
হুইবে ভাবিয়। যাইতেছিল, সেই স্থার্নে নিহত হয়। ঢা 

এইরূপে ইংরেজেরা ফরকাবাদ. হইতে তাঁড়িত হুইলেন। ফরককাবাদে 
তাহাদের আধিপত্য, তাহাদের প্রাধান্ত, তাঁহাকের ক্ষমতার সমঞ্চ চিহ্ন বিলুপ্ত 
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হইয়া গেল। পলায়নসময়ে তাহাদের অনেকের প্রাণাস্ত ঘটিল, অনেকে ছস্- 

বেশে ভারতবাসীর অসামান্য দয়াশীলতায় নির্জন স্থানে লুক্কায়িতভাবে রহিলেন। 

নবাব তফফুজলহোসেন খা ফরকাবাদের গদ্দিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাসনদণ্ডের 

পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্ত তাহার তাদৃশ গুণ বা ক্ষমতা ছিল ন1। 
অমিতাচার ও অতিব্যয় প্রযুক্ত তাহার বৈষাঁয়ক কার্যয বিশৃঙ্খল হইয়। পড়িয়া- 

ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যত্রে উহা' সুশৃঙ্খল হয়। নবাব তখন নিশ্চিন্তমানে 

আপনার ভোগবাসনার তৃষ্চিসাধন করিতে থাকেন । ফরক্কাবাদের লোকে 

ধাহাকে এক সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহপ্রার্থী ও বিটিশ গবর্ণমেণ্টের 

পেন্সনগ্রাহী ভিন্ন আঁর কিছুই ভাঁবিত না, তিনি এখন স্বাধীন নবাব হইলেন। 

যাহাদের অনুগ্রহে ও যত্বে তাহার সম্পত্তিরক্ষা! হুইয়াছিল, তিনিই শেষে 

তাহাদিগকে নির্জিত, নিষ্ষাশিত ও নিহত করিলেন। এইরূপে ক্ৃতজতার 

পরিচয় দিয়া, তিনি এখন ফরক্কাবাদের গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখন 

তাহার নামে আদেশপত্র প্রচারিত, তাহার নামে রাজন্ব সংগৃহীত এবং তাহার 

নামে শাসনকার্ধ্য নির্বধাহিত হইতে লাগিল। জমাদার, রেসেলাদার গুভূতি 
উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষের! অধিকতর ক্ষমতা প্রাপ্তির আশাতেই হউক, বা 

অর্থলোভেই হউক, তাহার অধীনত শ্বীকার করিলেন । ধীহার1 দ্রেওয়ানি- 

বিভাগের কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাহাদেরও অনেকে নবাবের কার্য্য 

করিতে অসনম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কথিত আছে, ছয় জন তহশীলদারের 

মধ্যে তিন জন এবং এগার জন প্রধান পুলিশ কর্মচারীর মধ্যে ছয় জন নবাবের 

কর্ম গ্রহণ করেন। নয় জন পেফারের মধ্যে পাঁচ জন এবং এক জন ব্যতীত 

সমুদয় কাননগড নবাবের সরকারে নিয়োজি ত হয়েন। এতদ্যতাত মোহরের, 
নাজীর, বরকন্দান প্রভৃতিও অভিনব শাসনকর্তীর অধীনত। ক্ীকার করে। 

কিন্তু ফৌজদারী ও রাঁজস্ববিভাগের সেরেস্তাদারগণ এবং ফৌজদারীর নাজীর 
নবাবের সরকারে কর্ম গ্রহণ করেন নাই। এই শেষোক্ত কর্মচারী এজন্ত 

নিপীড়িত হয়েন। তাহার সম্পত্তির কিয়দ্ংশ বিলুষ্ঠিত হয়। তিনি নিজে 

জরিমানা দিতে বাঁধ্য হয়েন।* যাহা হউক, ইংরেজের1 তাড়িত হইলেও এবং 
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আপাততঃ তীহাদ্বের ক্ষমতা ও প্রাধান্তের কোন নিদর্শন না গ্রাকিলেও, 

কোনও স্থানে দীর্ঘকাল শৃঙ্খপার সহিত শাসনকাঁ্য সম্পন্ন হয় নাই। ধাহার! 
পূর্বতন বংশ-গৌরব বা পূর্বপুরুষের প্রাধান্ত ও ক্ষমতার বলে শ্বপ্রধানভাবে 
শাদনকার্ধ্য-নির্বাহে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাদের বানা সিদ্ধ হয় নাই। 
তাহার! কলকে জাতীয়ভাবে সম্বন্ধ করিতে পারেন নাই, সুতরাং সকলের 
মধ্যে একপ্রাণতা ও সমবেদনার সঞ্চার হয় নাই। অনেকে কেবল ছুনিবার 

ভোগলালসার পরিতৃপ্তির জন্ত অভিনব শামনকর্তীর নাম মাত্র অধীনত! 
স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু কার্যযতঃ ইহার! স্বপ্রধান হুইয়া, 'মাঁপনাদের 
আকাজ্ঞার তৃপ্তি করিয়াছিল। সংযতচিত্ত, দূরদর্শী লোকে ইহাদের অন্থবর্তা 
ছয় নাই। তাহারা কেবল ভয়গ্রযুক্ত অভিনব শাসনকর্তীদিগের অধীন 

হুইয়াছিল। কিন্তু এই শাদনকর্তাদিগের উপর তাহাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা 
ছিল না। তাহার! ব্রিটিশ গব্ণমেণ্টের প্রাধান্তপ্রাণ্ডির প্রতীক্ষায় ছিল। * 
ইংরেজ ইহাদেরই সদাশয়তায় আত্মরক্ষা করেন এবং প্রধানতঃ ইহাদেরই 
সাহায্যে আপনাদের বিলুগ্তণ্রায় ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে উদ্যত হয়েন। 

ফতেপুরের কথ! শেষ করিবার পূর্বে বদীঘুনের মাজিপ্ট্রেটে এডওয়ার্ড 
সাহেবের অনৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ কর! আবশ্তক। পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে যে, এড্ওয়ার্ডস্ সাহেব উপায়াস্তর ন! দেখিয়। বদাযুন হইতে পলায়ন 

করিয়াছিলেন। তাহার স্ত্রী ও শিশুসস্তান নৈনিতালে প্রেরিত হইয়াছিল। 
মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তিনি হিন্দৃস্থানীর 
বেশে এক পল্লী হইতে অন্ত পল্লীতে গিয়া, আত্মগোপন করিয়াছিলেন। পথে 

সদাশয় ভারতবর্ষীয়গণ তাহার যথোচিত সাহায্য করে। এক দিন তিনি গ্রচও 
আতপতাপে ও ও পথের ধূলিতে একাস্ত অবলন্ন হইয়া একটি পল্লীতে উপস্থিত 

হয়েন। এই স্থানে গবর্ণমেণ্টের পেন্সনগ্রাণ্ড একজন বৃদ্ধ সিপাহী বাঁ করিতে- 
ছিল। এই ব্যক্তি কালেরর সাহেবের দুরবস্থা দেখি! হুঃখিত হয়। কালেক্টর 
সাহেব জল চাহিলেন, বৃদ্ধ সিপাহী ছুপ্ধ ও চাপাটা দিয়া সাহার তৃত্ডিমাধন করিল । 
গলাভকগণ আতিথেয় সিপাহীর পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, এক ঘণ্টার পর মেই 
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স্থান হইতে যাত্রী করেন। যাইবার সময়ে কালেক্টর সাহেব সিপাহীকে কিছু 
টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সিপাহী উহা গ্রহণ না৷ করিয়া, ছঃখিততাবে 
বলিয়াছিল--“এখন আমার অভাব অপেক্ষা! আপনাদের অভাব বেশী। আমি 
বাড়ীতে বান করিতেছি, আপনার! জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াইতেছেন। যদি আপনা" 

দের আধিপন্ত পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ! হইলে আমকে এবং আমার এই 
সামান্ত কার্য্যের বিষয় মনে রাথিবেন।৮ * এইকপে নান। স্থানে নান! লোকের 

নিকটে সাহাধ্য পাইয়া, তিনি অযোধ্যার অন্তর্গত ধরমপুরনামক স্থানে উপনীত 

হয়েন । এই স্থানে হরদেব বক্স, নামক এক জন সন্তরাস্ত ভূম্বামী ছিলেন তিনি 

বিপন্ন পলাতকদ্দিগকে সবিশেষ আদর ও যত্বের সহিত আশ্রয় দেন। এড্ওয়ার্ডস্ 
সাহেব ও তাহার সহযোগিগণ হরদেব বক্সের আশ্রয়ে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। 

সদাশয় ভূম্বামী আশ্রিতদিগের তৃপ্ডিসাধনে ও শাস্তিবিধানে কিছুমাত্র অমনো- 

যোগী হয়েন নাই। ধরমপুরের অন্থান্ত মন্্াস্ত হিনদুগণ ই'ছাদের হুখশাস্তির জন্ত 
সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করেন। যখন ফতেগড়ের সিপাহীর৷ প্রথল হুইয়। 

হইয়া! উঠে) ইংরেজের। যখন আত্মরক্ষায় অনমথ হইয়া ছূর্গ পরিত্যাগণুর্ব্বক 
জলপথে আশ্রয়স্থানের প্রত্যাশায় যাত্রা করেন; ফরক্কাবাদের নবাব যখন 

ইউরো গীয়দিগকে তাড়িত বা বিনষ্ট করিবার জন্ত উত্তেজিত সিপাহীদিগকে 

উৎসাহিত করিতে থাকেন) তথন হরদেব বক্স, ইউরোপীয়দিগকে আশ্রয় 

দিয়াছেন ভাবিয়া, সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিপন্ন আশ্রিত- 
দিগকে বিপক্ষদিগের হস্তে সমর্পণপূর্বক আত্মমর্ধযাদার সহিত দয়। ও 

হিতৈধিতার সম্মান বিনষ্ট করেন নাই। পলাতকগণ ধরমপুর হইতে প্রতিদিন 
কামানের গত্ীর শব গুনিতেছিলেন, প্রতিদিন এই গভীর শবে তাহাদের 
হৃদয়ে গভীর আশঙ্কা বা আশ্বীসের সঞ্চার হইতেছিল। ক্রমে কামানের ধ্বনির 
নিবৃত্তি হইল। পলাতকদ্দিগের হৃদয় ক্রমে গভীর নৈরাশ্তে অভিভূত হইতে 
লাগিল। এই সময়ে হরদেব বক্স, বিপদের আশঙ্কায় তাহাদিগকে অদুরবর্তঁ 

কোন নির্জন স্থানে পাঠাইয়া দেন। যেহেতু, ফরকাবাদের নবাব শুনিয়াছিলেন 
ষে, তাহার আশ্রয়ে কতিপয় ইউরোপীয় »অবস্থিতি করিতেছে । নবাব এই 
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ংবাদ শুনিয়াই হরদেব বক্সকে বলিয়! পাঠাইয়াছিলেন যে, ইউরো পীয়দিগক্কে 

যেন অবিলম্বে তাহার নিকটে পাঠান হয়। অন্যথা হরদেব বক্সের জীবন 

ও সম্পত্তি কখন নিরাপদ হইবে না । কিন্তু তেজস্বী হরদেব বক্স, এই কথায় 

কর্ণপাত করেন নাই। তিনি আশ্রিতদিগের রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। 
এই প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য এখন আপনার লোঁকদ্িগকে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত 

করিয়া রাখিলেন। যে কয়েক দিন নবাবের প্রাধান্য ছিল, পলাতকগণ 

সেই কয়েক দিন পূর্বোক্ত দুর্গম স্থানে দুর্গতির একশেষ ভোগ করেন। 
তাহাদের বাসস্থান নিরতিশয় অপরিষ্কত ছিল। কুটার প্রায়ই গোরু ও মহিষের 

মলে পরিপূর্ণ থাকিত। ইউরোপীয়গণ এই সকল বাকৃশক্তিশূন্য জীবের সহিত 
নির্বাক ও নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে হরদেব বক্স বা তাহার 
প্রতিবাসী হিন্দুগণ নানারপ আশঙ্কা করিয়া, ই'হার্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

যাইতেন না। যাহা হউক, তিনি কাহারও নিকটে পলাতকদিগের সন্ধান 

বলিয়া দেন নাই। শেষে ফরক্কাবাদের সংবাদ পাইয়া, এই দয়াশীল তুস্বামী 
পলাতকদ্দিগকে পুনর্ধার ধরমপুরে আনয়ন করেন। এইরূপে ভারতবাসীর 
অসীম করুণায় ও সদাশয়তায় বিপন্ন দিগের জীবনরক্ষা হয়। 

ফতেগড়ের বিপ্ুবে গঙ্গী ও যমুনার মধ্যবন্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইংরেজের 
আধিপত্য বিলুপ্ত হইল। ইংরেজ এক সময়ে অপুর্ব বীরত্বপ্রকাশপুর্ববক 
যে প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গভীর রাঁজনীতির পরিচয় 

দিয়া, যে প্রদেশে শাসনশৃঙ্খল! অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, অকন্মাৎ অভাবনীয় 

শৃক্তিতে সেই গ্রদেশে সাহার! ক্ষমতাভুষ্ট হইলেন। যাহারা এক সময়ে ইংরে- 

জের পদানত ছিল, ইংরেজের সন্তষ্টিসাধনে ঘত্ব প্রকাশ করিত, এবং ইংরেজের 
দেহরক্ষার জন্য সর্বদ] সতর্ক থাকিত, তাহারাই এক্ষণে ইংরেজের বিরোধী 
হইয়া উঠিল, এবং অস্ত্রপরিগ্রহ্পূর্বক ইংরেজের শোণিতপাঁতের জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ করিতে লাগিল। রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গাযমুনার দোয়াবের বিপ্লব, 

কেবল শোচনীয় নরহত্যার ব। জনসাধারণের অচিস্তনীয় শক্তির জন্ত ইতিহাসে 

গ্রসিদ্ধি লাভ করে নাই । উহা! অভাবনীয় ব্যাপকতার জন্তও এ্রতিহাসিকের 

গভীর বিল্ময়ের উদ্দীপক হয়। এীতিহাসিক যদি উহার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও 

স্থিতির বিষয় ভাবিয়া দেখেন, তাহ! হইলে তাহার উদ্বোধ হইবে যে, এই মহ্া- 
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বিপ্লব কেবল সৈনিকনিবাসে আবদ্ধ থাকে নাই, যাহার! ইংরেজ সৈনিক- 

প্রধানের নিকটে ইংরেজী প্রণালী অগ্সারে সামবিক কৌশলৈ অভ্যস্ত হইয়া" 
ছিল, ইংরেজের প্রদত্ত সামরিক তৃষণে ও অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়1, ইংরেজের 

ইঙ্গিতমাত্রে যুদ্ধস্থলে শুরত্ব প্রকাশ করিত, তাহারাঁই কেবল সহসা ইংরেজকে 

বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত করিতে অগ্রসর হয় নাই। সিপাহীগণ মারাত্মক 
কাধ্যসাধনে উদ্ভত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের উদ্যম দীর্ঘস্থারী হয় নাই 

এবং উহা! ইংরেজের প্রাধান্ ও আধিপত্যের মূলদ্দেশও ক্ষয় করিতে পারে 

নাই। ইতিহাস দেখাইয়। দিতেছে যে, সিপাহীগণ যেখামে উত্তেজনার পরিচয় 
দিয়াছে, সেইখানেই তাহারা ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, কয়েদীদিগকে ছাড়িয়। 

দিয়াছে, এবং সগ্মুথে যে সকল ইউরোপীয়কে পাইয়াছে, গ্ঠাহাদ্দিগকে নিহত 

ও তাহাদের অধ্যুষিত গৃহ ভন্মীভূত করিয়া, অভীষ্ট অর্থ সংগ্রহপূর্ত্বক আপনা- 
দের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে, অথবা! দিশ্লীন্তে গিয়া, অপরাপর সিপাহীর 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । শ্াহার! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়৷ ইংরেজের 

প্রাধান্তনাশ এবং আপনাদের আধিপত্যরক্ষার চেষ্টা করে নাই, এবং ইংরেজকে 
স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্ত একটি নিদ্দিষ্ট গ্রণালী অনুসারে কর্ম 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই । তাহাদের অনেকে এই বিপ্লবের সময়েও ধীররতার 

পরিচয় দিয়াছে । বেরেলীর অনিয়মিত সৈনিকগণ সহসা! শ্ভাহাদের উত্তেজিত 

স্বদেশবাসীর সহিত সম্মিলিত হয় নাই। একদল যখন ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে 

সমুখিত হুইয়াছে, অন্য দল তখন গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, তাহাদের 
পথান্ুসরণ করিয়াছে । তাহারা ভাবিয়াছে যে, ইংরেজের ক্রোধে সকলেই 

সমভাবে বিনষ্ট হইবে। এক দলের অদৃষ্টে যাহ! ঘটিয়াছে, অন্য দলের অদৃষ্টে 

তাহাই ঘটিবে। তাহারা হয় নিরন্ত্রীকত ও ঘোরতর দুর্দশাগ্রস্ত হইবে, 
না হয়, তাহাদের দেহ কামানে বিচ্ছিন্ন বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। 

এইরূপ গভীর আশঙ্কায় তাহার। সন্তপুহদয়ে ইংরেজের বিপক্ষে অন্ত্রপরিগ্রহ 
করিয়াছিল। মীরাঁটের ঘটনার পর সিপাহীদিগের হৃদয় এইরূপে বিচলিত 

হইয়াছিল । এইরূপ মনোবেদনায় অধীর হইয়া, তাহারা ইংরেজের প্রদত্ত 

অস্ত্রই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু অস্ত্রপরিগ্রহ করিলেও 

তাহার। আপনাদের মনোবেদন। গোপনে রাখে নাই। ইংরেজ যখন দিশ্ী 



১০২ সিপাহীয়ুদ্ধের ইতিহাস। 

আক্রমণ করেন, দিল্লীর ছুরারোহ প্রাচীর ও দিপাহীনদিগের ব্যৃহ যখন ইংরেজের 

দুশ্িস্তার বিষয়ীত্ূত হয়, খন যে সকল সিপাহী ইংরেজের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 

করিয়াছিল, তাহারা কহিয়াছিল যে, অধৃষ্টক্রমে তাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিপ। ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী হওয়া ব্যতীগ তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। 

গবর্ণমেপ্ট যখন তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশৃঙ্ হইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে যে, 

কিরূপ শাস্তিভোগ করিতে হইবে, তাহ! তাহার] জানে না” উত্তরপশ্চিম- 

প্রদেশের লেফ্টেনেন্ট-গবর্ণর যাহাকে “দৌরাআ্য ও দানা হাঙ্গামা পরিপুণ্ণ* 
বলিয়াছিলেন,এবং গবর্ণর-জেনেরল যাহা “তাহাদের অধিকারত্রষ্ট” বলিয়। নির্দেশ 

করিয়াছিলেন, সেই বিভৃত্ত প্রদেশ কেবল সিপাহীদিগের উত্তেজনার জন্য তাদুশ 

অবস্থাপন্ন হয় নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দূরদর্শিভার অভাবেই হউক, ভ্রান্তিতেই 
হউক, বা অনভিজ্ঞাতেই হউক, জার একশ্রেণীর লোক সাতিশয় অসস্তষ্ট হইয়া 

উঠিয়াছিল। ইহার! কয়েদীদিগের শৃঙ্খলমোচনের বিষয় ভাবে নাই, ধনাগারের 

লৌহ্-সিক্দুক তাঙ্গিবার বিষয় চিত্ত! করে নাই, বা ইউরোপীয়দিগের গৃহ ও 
দ্রব্যাদিনাশের বিষয়ও মনে গান দেয় নাই। ইহারা কেবল ভাবিয়াছিল যে, 
ইংরেজ ক্রমে ইহাদিগকে সামাস্ত লোকের মত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাদের 
বংশের গৌরব ও সম্মান বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাদের চিররস্তন রীতি- 
নীতির, আচারব্যবহারের অবমাননা করিয়াছেন। ইংরেজের সম্মুথে ভারত- 
বাসিগণ অপমানিত হইতেছে।1 তাহান্নের রাজনীতির কৌশলে পররাজ্য 

গৃহীত ও পরস্বত্ব বিনষ্ট হইতেছে । তাহাদের আধিপত্যপ্রিয়তায় উচ্চশ্রেণী 
নিয়শ্রেণীর অবস্থায় পাতিত হইয়াছে এবং তাহাদের দুমিবার ভোগাকাঙ্ষার 
ক্ষমতাপন্ন ও বছুগুণবিশিষ্ট তারতবানী উচ্চতর রাজকীয় পদে বঞ্চিত রহিয়াছে। 
কোন দূরদর্শী ভারতবর্ধীয় এ সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভায় সদস্তরূপে 

বসিয়া, ভারতবর্ষের প্রক্কৃত অবস্থা ও ভারতবাসীদ্দিগের এইরূপ মনোগতভাব 
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1 14. 9, স্যার সৈয়? আহম্মদ খা! লিখিয়াছেন। উচ্চপদস্থ সাহেব কর্দচ।রিগণ 
কাছারর আমলাদিগকে আদালতের কাগজপত্র পড়িবার সময় যে, কটু কথা কহেন, তাহা 
অনেকেই জানেন। এ সকল আমলাদিগের অনেকে সঙ্ভাস্ত, ভীহার। মনে মনে কহিয়া 
থাকেন যে, ইহা আপেক্ষা রাস্তার ধারে হাস ক টিয়া খাওয়া ইহাদের পক্ষে ভাল। ্ 
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গবর্ণর-জেনেরল বা তাহাবগ্রীছুযোগিবর্ধের গোচর করেন নাই । সুতরাং ধাহার 

উপর সমগ্র রাজ্যের শালন ও পাঁলনতার সমর্পিত রহিয়াছিল, তিনি প্রজালোকের 

মনের কথা জানিতে পারেন নাই। শাসকের সমক্ষে শাসিভগণ অপরিচিতভাবেই 

ছিল।* বদ্ধমূল বৃক্ষ যেমন সহজে উৎপাটিত হয় না, জনসাধারণের এই দৃঢ়বদ্ধ 

ধারণাও সেইরূপ সহজে বিলুপ্ত হয় জাই। ইহা! হইতে যে বিষময় ফলের উৎপত্তি 

হইয়াছে, তাহু। নগরের পর নগরে, পল্লীর পর পল্লীতে আপনার অভাবনীয় 

শক্তির পরিচয় দিয়াছে । ধাহারা৷ বংশগৌরবে সম্মানিত, ধাহাদের পুর্বপুরুষ- 
গণের ক্ষমত! ও প্রাধান্তের বিষয় সাধারণের মধ্যে প্রশ্ুরিত রহিয়াছে, ভারত- 

বাদিগণ বিচারবিতর্ক ম। করিয়া দুর্ঘটনার সময়ে নামেই হউক, বা কার্ষ্যই 

হউক, তাহাদের অধীনত। স্বীকার করিয়। থাকে । তাহারা জানে যে, এইরূপ 

ংশ-গৌরব এবং এইবপ প্রাধান্ত অসময়ে শত শত ব্যক্তিকে এক উদ্দেস্টের 
নাধনে প্রবন্তিত করিতে পারে। উপস্থিত সমম্মে ভারতবাসীদিগের এইরূপ 

প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বংশগৌরবে প্রসিদ্ধ এবং পূর্বতন আধি- 
পত্যের মহিমায় গৌরবান্ধিত ব্যক্তিগণ যখন এই সময়ে কার্যযক্ষেত্রে দণ্ডায়মান 
হইলেন, তখন উত্তেজিত লোকে দলে দলে তাহাদের অন্থবর্তী হইতে লাগিল। 

কেহ কেহ তাহাদের আদেশ কাধ্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইল, কেহ কেহ 
তাহাদের নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়া, অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে 

লাগিণ। কারাগারবিমুক্ত করেদীগণে সমগ্র স্থান পরিব্যাপ্ত হইল। পরস্বাপহারক 
গুজরগণ আপনাদের অভীষ্টমাধনে দলবদ্ধ হইয়া] উঠিল। শৃঙ্খলা ও শাস্তির 
স্খময় বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিদ্বেষী বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সর্ধন্বহরণে বা 

জীবনগ্রহণে উদ্চত হইল। অর্থলোলুপ ছূরত্ত লোকের হস্তে নিরীহ ব্যক্তির 
সর্বস্থাত্ত ঘটিতে লাগিল। উত্তমর্ণের আক্রমণে অধমর্ণের জীবন ও সম্পত্তি 

বদরুল হইয়া উঠিল। অত্যাচারপরায়ণ লোকে এইরূপে নানা দৌরাত্মা 
করিতে লাগিল। ইংরেজের ক্ষমতাত্যয়ে অনেক স্থানে সন্তরান্ত ব্যক্তিগণ 

* গ্যার সৈয়দ আহম্মদ থা নির্দেশ করিয়াছেন যে, য্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীদ্দিগকে 
সদহ্যযপে গ্রহণ না করাই উপস্থিত বিগ্নবের মূল কারণ।--০7%55 21৫ 127 
2220) £, 12. | 



১০৪ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

আপনাদের বংশগৌরবের বলে অধিপতির সম্মানিষ্ক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, 

অনেক স্থানে তাহাদের আদেশে ইংরেজের সর্বনাশ ঘটিয়াছে, অনেক স্থানে 

দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে নিরীহ লোকে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হুইয়াছে। বেরেলীর 
খ1 বাহাছুর খা, ফরকাবধাদের তফফুজলহোসেন খাঁর বিবরণে এ বিষয়ের 

যাথাধ্য পরিস্ফ,ট হইবে। 
পক্ষান্তরে অনেক ভারতবাসী এই ছুঃসময়েও ইংরেজের পার্শে দণ্ডায়মান 

রহিয়াছিল। ইংরেজ কোন স্থান হুইতে তাড়িত হইলেও, ইহারা সেই স্থানে 
ইংরেজের শানগৌরব্, অব্যাহত রাখিয়াছিল। ইহারা অর্থের বিনিময়ে যে 
প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা! কখনও বিচলিত হয় নাই। অধিকস্ত 

পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অনেকে কেবল ভয়প্রযুক্ত উত্তেজিত লোকের 

পক্ষে ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। ইংরেজের 

সর্বনাশমাধনে ইহাদের উদ্যম দেখা যায় নাই। স্বদেশকে ইংরেজের শাঁদন 
হইতে বিমুক্ত করিতেও ইহাদের অধ্যবসায় পরিস্ষ,ট হইয়া উঠে নাই। 
ইহারা। ইংরেজের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্টার প্রতীক্ষায় ছিল । যাহ! হউক, ঘটনাচক্রে 

উপস্থিত সময়ে ইংরেজদ্িগের দুর্গতির একশেষ ঘটিয়াছিল। তীহার। যখন 

আপনাদের প্রাধান্ত  পুনঃস্থাপন করেন, তখন যে সকল ভারতবাসী এক 

সময়ে বিরুদ্ধাচারীর দলে মিশিয়াছিল, তাহারা উৎফুল্লভাবে সর্ধনাক্ষী 

ভগবানের নিকটে তাহাদের কুশলকামনা করিয়াছিল। ইংরেজ আপনার 

অনভিজ্ঞতা 9 অদূরদর্শিতার ফল ভোগ করিয়াছেন। নিরক্ষর ভারতবাসীও 

আপনাদের অনভিজ্ঞত। ও অদৃরদশিতা প্রযুক্ত ইংরেজের বিরুদ্ধীচারা হওয়াতে 

যথোচিত প্রতিফল পাইয়াছে। | 



তৃতীয় অধ্যায়। 

গোবালিয়র__ইন্দোর-_রাজপুতন।। 

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেছটেনেন্ট-গবর্ণরের দুশ্চিন্তা--মহ।রাজ জন়াজী রাও শিঙগো-_ 

তাহার সৈম্ত__ঙ।হার রাজধানীর ঘটনা--তাহার সৈনিকদলেকইউ 

ইংরেজদিগের গল[র়ন-_-মহারাজ তুকাজী রাও হোলকর__ইন্দোরের ঘটনা--রাজপুততনা। 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ঘটনায় মহামতি কল্বিন্ সাহেবের হৃদয় ব্যথিত 

হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্বে ইংরেজ যে প্রদেশে অ্টতিহতপ্রভাবে শাসনদ্ডের 
পরিচালন করিয়াছিলেন, এবং ইংলণড বা স্কটলণ্ডের সভায় যাহ। সর্ধাংশে 

আপনাদ্বের আয়ত্ত ও সর্ববিষয়ে আপনাদের পদ্দানত রাখিয়াছিলেন, সহসা 

তাহা অতর্কিতকারণে বিপ্লবময় ও বিপত্তিপর্ণ হইয়া উঠিল, সহম| তাহাতে 
ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল, মহামতি কল্বিন্ সাহেব এই অভাবনীয়, 
ঘটন। দেখিয়া স্তত্ভিত হইলেন। যাহারা এক সময়ে তাহার "ইঙ্গিত মাত়েন 
পরিচালিত হইত, তাহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয় লইত, তাহার নিয়মানুসা মগ্র 
নিরীহভাবে সমুদয় কর্ম সম্পন্ন করিত, তাহারা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া যখন 
সমুদয় শৃঙ্খলার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিল, এবং সমুদয় স্থান অশাস্তিময় করিয়! তুলিল, 
তখন সহার়সম্পন্ন ও অর্থশালী ভূপতিগণ বিরোধী হইলে কিরূপ বিপত্তি 
ঘটবে, তাহা লেফ্টেনেন্ট-গবর্ণর মহোদয়ের চিত্তনীয় বিষয় হইয়াছিল।. 

এই সময়ে মহারাষ্্ীয় ভূপতিদিগের মধ্যে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে উত্তর- 
পশ্চিমপ্রদেশের রাজধানীর ৬৫ মাইল মাত্র দূরবর্তী গোঁবা- 
লিয়রে আধিপত্য করিতেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে 

যখন ভিন্ন ভিন্ন ভূগতিগণ দ্বতত্ত্রত। রক্ষা! করিতেছিলেন, ইংরেজের প্রাধান্য 
যখন সম্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তখন একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ 

যুবক গবর্ণর-জেনেরলের পদে নিয়োজিত হইয়া আইসেন। ভারতের সমগ্র- . 
স্থানে ইংরেজের প্রীধাস্ত অপ্রতিহতভাবে রাখাই তাহার প্রধান উদ্েন্ট ছিল। . | 

১৪ 

গোবালিয়র | 



১০৬ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস | 
০ পপ সপ পাশ ৮ পা ০ রা শিশীপপীীশাটিশীর্িশ তপিশীশীশিশ িশিশশপিপিশীতি কল সিন 

এই উদ্দেশাসাধনে তিনি যৌবনোচিত উদ্ভম ও সুহসের পরিচয় দেন। লর্ড 
মর্ণিটনের চেষ্টায় ইংরেজের অধিকার সম্প্রসারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভূপতিগণ 
ইংরেজের ক্ষমতার সমক্ষে মস্তক অবনত করেন, এবং ইংরেজের সাহাষ্যের জন্ত 

আপনাদের ব্যয়ে স্বরাজ্যে ইংরেজ সেনানায়কদিগের তত্বাবধানে এক এক 

দল সৈন্ঠ রাখিতে গ্রতিশ্রুত হয়েন। ১৮৪৩ অন্দে মহারাঁজ শিন্দের রাজ্যে 

নানা গোলযোগ ঘটে। এই সময়ে জয়াঁজী রাও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং 

চক্রান্তকারিগণ সুযোগ বুঝিয়া রজ্যের অবস্থা বিশৃঙ্খল করিয়1 তুলিয়াছিল। 

লর্ড এলেনবর! এই সময়ে গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 
মহারাজ শিন্দের রাজ্যে ইংরেজ আফিসারদ্দিগের তত্বাবধানে একদল সৈন্য 
রাখেন । এ সৈনিকদ্লের ব্যয়ভার মহারাজের উপর সমর্পিত হয়। 

মহারাজ শিন্দের রাজ্যে ৮,০০* হাঁজারেরও অধিক সৈনিকপুরুষ এবং ২৬টি 

কামান ইংরেজ আফিপারদিগের তত্বাবধানে পরিচালিত হইত। এতঘ্যতীত 

কেবল ভারতবর্ষার আফিসারদিগের অধ্যক্ষতায় ১০ হাঁজার সৈনিকপুরুষ ছিল। 
এই সকল সৈম্ত যে, অপরাপর উত্তেজিত দৈনিকদলের পথান্ুুসরণ করিবে না, 

তদ্বিষয়ে কল্বিন্ সাহেব উপস্থিত সময়ে নিঃসন্দেহ হইতে পাঁরিলেন না। 

ঘহারাঁজ জয়াজী রাও আপন সৈনিকদলের সাহায্যে স্বগ্রধান হইতে 
মরন, স্বাধিকার প্রসা্রিত করিতে পারেন, স্বকীয় বংশের পূর্বতন গৌর- 
ওর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত ইংরেজের অধীনতাপাশের উচ্ছেদে কৃতসন্কল্প হইয়! 

উঠ্িতে পারেন এবং মহারাজপুর ও পনিয়ারের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ 
দিবার জন্য আপনার সৈন্যসংখ্য। বৃদ্ধি করিতে পারেন। এইরূপে চারি দিকেই 
তাহার গ্রলোভনের বিষয় ছিল। সুতরাং মহারাজ শিন্দের' বিষয় ভাবিয়া, 

আগরার কর্তৃপক্ষ যেরূপ চিন্তিত হইলেন, লোকেও সেইরূপ দন্দেহসমাকুল 
হইয়াপ্উঠিল। “মহারাজ শিন্দে এখন কি করিবেন?” ইহাই সকল স্থানে 
মকলে ওৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাস করিতে লাগিল। | 

উপস্থিত সময়ে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দের বয়ম ২৩ বদর হইয়াছিল। 
বাহাদিগের বংশ বীরত্বগৌরবে চিরপ্রদিদ্ধ, ধাহাদের পুর্ববপুরুষগণ বীরোচিত 
গুণগ্রামের জন্য বীরেন্্রসমাজের বরণীয়, এই তরুণ বয়সে তাহাদের সমরান্ুরাগ 
বর্ধিত হয় এবং তাহারা বীরন্বের পরিচয় দিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া থাকেন) 



গোবালিয়র ] ১০৭ 

গ্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মহারাজ শিন্দের বয়োবৃৰ্ধির সহিত এই অনুরাগ বর্ধিত 

এবং তাহার শরক্তিবিকাশের সহিত এই আগ্রহ বদ্ধমূল হইতে পাঁরে। কিগ্ত 
তিনি যে সময়ে সংসারক্ষেত্রে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন, সেই সময় তাহার উক্তরূপ 
আগ্রহপ্রকাশের অনুকূল ছিল না। উপস্থিত সময়ের ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বৎসর 

পর্বের ভারতবর্ষ অপেক্ষা সর্ধাংশে ভিন্নরূপ ছিল। মহারাজ শিন্দে যদি পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্বে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা! হইলে তাহার চরিত ঘটনা" 
বৈচিত্রে পরিপূর্ণ হইত । কিন্তু উপস্থিত সময়ে ইংরেজের প্রাধান্তে ভারতীয় 
তৃপতিবর্গের ক্ষমতা স্কুচিত হইয়াছিল। তাহাদের যাবতীয় রাজকার্যের পরি- 
দর্শনের জন্য ইংরেজ রেসিডেন্ট ছিলেন। তাহাদের সৈনিকদলের পরিচালনার 
জন্য ইংরেজ সেনানায়কগণ নিয়োজিত হইতেন। সর্তোপরি ভারতের ইংরেজ 

গবর্র-জেনেরল তাহাদের সর্বপ্রকার কার্যের প্রতি সব্ধ্দা দৃষ্টি রাখিতেন । 

এ সময়ে কেবল ইংরেজই অপ্রতিহত প্রভাবে রাঁজকীয় শক্তির বিনিয়োগ 

করিতেন। কেবল ইংরেজ সৈনিকপুরুষগণই যাবতীয় যুদ্ধসংক্রান্ত ক্ষমতার 

পরিচালক ছিলেন। রাজপুত, মহারাহ্ীয়, শিখ, পাঠান অথবা ভারতের অন্ত 

কোন জাতি স্বাধিকার বৃদ্ধির জন্যই হউক, স্বকীয় ক্ষমতা! বদ্ধমূল করিবার 
নিমিত্তই হউক,পরম্পরের প্রতিদবন্দী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন 
না। ইংরেজ ই'হাঁদের ক্ষমতা সঙ্কুচিতভাবে রাখিয়া আপনারাই সমগ্র 
সাজাজ্যের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং সামরিক গুণে অনঙ্কৃত ও 

সামরিক কার্য্যে অন্ুরক্ত হইলেও, মহারাজ শিন্দে সমরসঙ্জার আয়োজন ও 
সমরক্ষেত্রে গমনের সুযোগ গ্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি পুস্তক অধ্যয়নে, 

পরিচ্ছদপারিপাট্যে, বন্ধুগণের সহিত নানা আমোদে, এবং সৈনিকবর্গের মহিত 
সামরিক ক্রীড়াকৌশলে পরিতৃপ্ত থাকিতেন। . 

কিন্তু সামরিক ব্যাপারে অস্থুরাগ থাকিলেও, মহারাজ জয়াজী রাঁও গবণ- 

মেণ্টের বিরুদ্ধে সরসজ্জার আয়োজন করেন নাই। পূর্বপুরুষের বীরত্বগৌরব 
তাহার সাহসের উদ্দীপক 'ছিল। মহাঁরাজপুর যুদ্ধক্ষেত্রের কথা তাহার 

স্থৃতিপটে অঙ্কিত রৃহিয়াছিল। তাহার স্বদেশীয্ন বীরপুরুধগণ এক সমন্নে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইয়া, “বীরভোগ্যা বন্ুন্বরা” এই বাক্য সার্থক করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। এ বিষয় তাহার কল্পনার উত্তেজক হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ উদ্দীপনা, 



১০৮. সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাঁস। 

এইরূপ উত্তেজনা এবং এইক্ধপ পূর্বস্থতির কারণ রর্তমান থাকিলেও, উপস্থিত 
সময়ে তরুণবয়স্ক মহারাজ শিন্দের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। যদি তিনি উদ্ধত, 
অদুরদর্শী ও চঞ্চলপ্রক্ৃতি লোকের পরামর্শে পরিচালিত হইতেন, ভাহ! হইলে 

তাহার নিজের ও তদীয় প্রজাবর্গের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা! ছিল। কিন্ত 

সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে এক জন দূরদর্শী, প্রশাস্তপ্রক্কতি রাজনীতিজ্ঞ তাঁহার 
পরিচালক হইয়াছিলেন। সম্রাট আকবর তরুণবয়সে বিস্তৃত রাজ্যের শাসন- 

ভাঁর গ্রহণ করেন। আঁবুলফজেল তাহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা হওয়াতে তদীয় 

সাম্রাজ্যের বলবৃদ্ধি হয, শাঁসনশৃঙ্খলায় সমগ্রজনপদ নুব্যবস্থিত হইয়া! উঠে। 

তাঁরতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর ঘোরতর বিপত্তিময় সময়ে আবুলফজেলের অভাব 

ছিল না। মধ্যভাঁরতবর্ষে দিনকর রাঁও যেমন মহারাজ শিন্দের পরিচালক 

ছিলেন, দক্ষিণাপথে সলারজঙ্গ সেইরূপ নিজামের রাজ্য সুশৃঙ্খলভাবে রাখিয়া" 

ছিলেন। রাজ্যশাসনে দিনকর রাওয়ের যেরূপ অভিজ্ঞতা, যেরূপ দুরদর্শিতা, 
সেইরূপ ক্ষমতা ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার যত্ে গ্রজাবর্গের সবিশেষ 

উন্নতি সাধিত হয়। তিনি গ্রজালোকের দারিপ্র্যদশামোচন করেন, এবং 
মহারাজ শ্ন্দের রাজ্য এরপ সুশৃঙ্খণ করিয়! তুলেন যে, ব্রিটিশশাসিত সর্বাপেক্ষা 

শ্রীসম্পন্ন জনপদ অপেক্ষা উক্ত রাজ্য কোন অংশে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত 

হুয় নাই। পলিটিকাঁল এজেন্ট সাহেব তাঁহাকে ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্ব: 

পেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ও সর্বাপেক্ষা যোগ্যপুরুষ বলিয়! নির্দেশ করেন। মহারাঁজ- 

শিন্দের রাজ্যে সর্বপ্রথম এই হ্গমতাপন্ন কর্মচারীর কার্যকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় 
নাই। মহারাজের দরবারে যে সকল কর্মচারী গ্ঠায়মার্গ হইতে পরিত্রষ্ট ছিলেন, 
তাহারা মন্ত্িগুবর দিনকর রাঁওকে দেখিতে পারিতেন না। যেহেতু দিনকর 
পাও তাহাদের অবৈধ উপায়ে আয়ের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিয়ছিলেন। এই- 
রূপ অপকর্মের গ্রশ্য়দাতাদিগের কুমন্ত্রণায় পরমবিশ্বন্ত মন্ত্রী ইন্দোরের দরবার 

হইতে অপদারিত হয়েন। . কিন্তু তাহার অপসারণে রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষিত হর 
নাই। দ্বিনকর রাও দুই বৎসরের মধ্যে রাজ্যে যে সকল স্ুনিয়ম স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তত্মুদয় অস্তহিত হয়। রাজ্যের যাবতীয় কম দাতিশয় বিশব- 
আল হইয়া উঠে। মহারাজ শিন্দে নানারপ গোলযোগে বিত্রত হইয়। পড়েন। 
তখন ভিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে: পাঁয়েন। 'ভীহার উদ্বোধ হয় যে, রি 



গোবালিয়র ৷ ১০১. 

মন্ত্রীকে পদচ্যুত করাতে রাজ্যের এইরূপ শৃঙ্খলাহাঁনি ঘটিয়াছে।  দিনকর বাও 
অবিলম্বে প্রধান মন্ত্রীর পদে পুনঃগ্রতিষ্টিত হয়েন। এ দিকে মেজর ম্যাকফারদন্ 
সাহেব ইন্দোরের দরবারের পলিটিকাঁল এজেণ্টের কার্ধ্যভার গ্রহণ করেন। 

মেজর ম্যাকফারসন্ খন্দদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, তাহাদের নরবলিগ্রথা 
তুলিয়া দিতে মনোষোগী হইয়াছিলেন। তাহার যত্ধে এই ভয়ঙ্কর প্রথ] তিরোহিত 

হয়। তিনি এইরূপে মানবকুলের হিতসাধন করিয়। একটি প্রধান প্রদেশীয় 

ভূপতির শাসনশৃঙ্খলা পরিদর্শনার্থে নিয়োজিত হয়েন। তাহার সহিত তরুণ- 

বয়স্ক মহারাজ ও তদদীয় অভিজ্ঞ প্রধান মন্ত্রীর সভীব বঞ্ধিত হয়। তিনি দিনকর 

রাঁওকে বিপদকাল্ে প্রধান সহায় ও সম্পদের সময়ে প্রধান আত্মীয় ভাবিয়! 

কর্মক্ষেত্রে স্বকীয় অভ্যস্ত কর্ম্পটুতার পরিচয় দিতে উদ্ভত হয়েন। 

এই সময়ে মহাবাজ শিন্দে ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের রাজধানীতে উপস্থিত 

হইয়া গবর্ণর-জেনেরল লর্ড কানিডের.সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি কলি- 

কাতায় ইংরেজের আধিপত্য ও ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং ভারতের 
সর্ধপ্রধান রাঁজপুক্ুষের বিনয়সৌজন্ ও আতিথেয়তায় পরম পরিতোষ লাভ 
করেন। হুতরাঁং ইংরেজের উপর মহারাজ শিন্দের কৌনরূপ বিরাগের কারণ 

ঘটে নাই। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, দিপাহীদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম উত্তেজনা 
পরিস্কট হইলে মহারাজ শিন্দে, গোবালিয়রের সৈন্য উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের 
লেফ্টেনে্ট-গবর্ণরের নাহায্যার্থ প্রস্তুত রাখেন।. কিন্তু এই সৈন্যের উপর 
রেসিডেন্ট ম্যাকফারসন্. সাঁহেবের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। যেহেতু হার! 
কোম্পানির পদাতি দিপাহীদিগের সহিত এক শ্রেণীতে .স্মাবেশিত ও একবিধ 

উপকরণে সজ্জিত ছিল। এজন্য রেলিডেণ্ট সাহেব ম্ছারাজ শিন্দের নিকটে 
তাহার নিজের শরীররক্ষক সৈনিকদল গাঠাইবাঁর প্রার্থনা করেন। মহারাজ 
অয়াজী রাঁও এই প্রার্থনাপুরণে কিছুমাত্র গুদাস্ত গ্রক1শ'করেন নাই। তাহার 
মজাতীয়গণ তদীয় শরীররক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। ভিনি ইহাদের সাঁম- 

রিক কৌশলে আমোদিত হইতেন, ইহাদের অন্ত্রচালনার চাতুয়ী দর্শনে পরি- 
তো প্রকাশ, করিতেন, ইহাঁধিগকে সুসজ্জিত করিতে মুক্তহস্ত হুইতেন, 
এবং ইহাদের. গৌরবে আপনাকে গৌরবান্থিত বোঁধ করিতেন। তাহার 
এইক্প আঁদয়:ও প্রীতির পাত্রগণ যখন: তদীয়.বাজধানী হইতে যাত্রা করে, 



১১০ দিপাহীবুদ্ধের ইতিহাঁদ। 
পানি পপ 

তখন তিনি আত্মগৌরবে আমোদিত হইয়া, কিয়ন্দুর পর্যযস্ত ইহাদের অন্ুগমন 

করেন। গোবালিয়রে ইংরেজের যে সৈম্ত ছিল, তাহাদ্দের উপর মহারাজ ঝ| 

রেদিডেণ্টের বিশ্বাস ছিল না। কোম্পানির সিপাহীদিগের প্রাতি তাহাদের 

মমবেদন! ছিল। তাহারা ওৎমুক্যসহকারে শর সকল সিপাহীর সংবাদ 
লইত। কথিত আছে, উপস্থিত মময়ে তাহার! রাত্রিকালে পরস্পর সমবেত 

হইত, পবিত্র গঙ্গাজল হত্তে লইয়া, ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুখিত হইবার জন্ত 
শপথ করিত, দিলী বা কলিকাতা হইতে আগত চরদিগকে আদরসহকারে 
গ্রহণপুর্ধক তাহাদের সহিত নানার্ধপ পরামশে ব্যাপৃত থাকিত। তাহারা 

আপনাদের সনাতন ধর্ম্মেরে বিলোপের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল, 
সমভাবে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া ইংবেজের নিধন ব1 নিষ্াশনের উপায় 

দেখিতেছিল। মহারাজ জয়াজী রাও তাহাদের চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছিলেন। 

রেঘিডেণ্ট ম্যাকফারসন্ সাহেব তাহাদের উপর বিশ্বাসস্থাপনে অমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। তথাপি তাহাদের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার রামজে এবং তদীয় 

আফিদারগণ এইরূপ সন্দেহ বা অবিশ্বাসের বশবর্তী হয়েন নাই। কিন্তু রেসি- 
ডেন্ট স্থির থাকিতে না পারিয়া, আপনাদের কুলমূহিল! ও বালকবাল্কাদিগকে 

কোন নিরাপদ স্থানে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। রেসিডেণ্টের আবাসগৃহ এই 

উদ্দেশ্তে নির্দিষ্ট হইল। গোবাপিয়রস্থিত কোম্পানির সৈনিকগণ উক্ত স্থানের 

রক্ষক ছিল। তাঁহাদের পরিবর্তে দরবারের খাস সৈনিকদিগকে রাখিবার 

প্রস্তাব হইল। রেসিডেট যখন এই বিষয় ব্রিগেডিয়ার বামজেকে জানাইলেন, 

তখন ব্রিগেডিয়ার এতদ্বারা সিপাহীদিগের উপর বিশ্বাসের হানি হইবে, 
সিপাহীগণ ইহাতে উত্তেজিত হইয়া! উঠিবে বসিয়া, উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি প্রকাশ 
করিলেন। 

মহারাজের প্রাসাদ লঙ্করে অবস্থিত। মোরারে সৈনিকনিবাঁস। লক্কর 
হইতে মোরার প্রায় ছয় মাইল দৃরবর্তী। মহারাজ এই দূরবর্তী সৈনিক- 
নিবাসের ইউরোপীয়দিগকে নিরাপদ করিতে সর্বদ! সচেষ্ট থাকিতেন। ২শে 
মে সৈনিকনিবানে সহসা গোলযোগ ঘটিল। লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া 
উঠিল। ইউরোপীয় বালকবালিক1 ও কুলমহিলার! সতয়ে আপনাদের জীবন- 
রক্ষার জন্য রেপিডেন্সির অভিমুখে ধাবিত. হইল। ইউবোপীয়গণ ভাঁবিয়া- 
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ছিলেন যে, গোঁবালিয়রের সৈম্ত এ রাত্রিতে তাহাঁদের বিরুদ্ধে সমুখিত হইবে। 

কিন্তু এইরূপ ধারণা শেষে অলীক বলিয়। প্রতিপন্ন হইল। সিপাহীগণ এ সময়ে 
ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিল ন1। সৈনিকনিবাস যুদ্ধোনুখ 

সৈনিকদিগের সমুখ্ানে বিশৃঙ্খল হইল না। ইংরেজেরা আপনাদের অলীক 

আতঙ্কে আপনারাই লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক, যখন এই ঘটনার সংবাদ 
মহারাজ শিন্দের গোচর হইল, তখন তিনি অবিলম্বে কতিপয় সৈনিকে পরি- 
বেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণে রেমিডেণ্টের আবামগৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং 
এ স্থান রক্ষার জন্ত. উহ্থার "চারি দিকে সৈনিকদ্দিগকে সন্নিবেশিত করিয়া, 

রেধিডেন্টকে আপনার প্রাসাদসংলগ্ সুবিস্তৃত গৃহে বাঁলকবাঁলিকা ও কুল- 

মহিলাদ্বিগকে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। পরদিন মহিলাগণ জাপনাদের 

সন্তানদিগকে লইয়া মহারাজের নির্দিষ্ট প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু 

দিপাহীগণ ইহাতে সাতিশর আপত্তি করিতে লাগিল। তাহারা কহিতে 

লাগিল যে; কুলমহিলাদিগকে এইরপে স্থানাস্তরিত করাতে তাহাদের বিশ্বস্ততা'র 

উপর সন্দেহ করা হইয়াছে। তাহাদের নির্ধন্ধাতিশয়ে আফিদারদিগের মত-. 
পরিবর্তন হইল। আফিসারগণ আপনাদের পরিবাঁরবর্থকে পুনর্ধার সৈনিক- 
নিবাসে আনয়ন করিলেন। তরুণবয়ন্ক মহারাজ আপনার া'জধানীস্থিত 

অসহায় ইংরেজগণ ও তাহাদের পরিবারবর্ের রক্ষার জন্য সবিশেষ যদ্বণীল 

ছিলেন। তিনি তাহাদের অবস্থিতির জনক আপনার প্রশস্ত প্রাসাদ ছাড়িয়। দিয়া- 

ছিলেন। তাহাদের রক্ষার জন্ত আপনার বিশ্বস্ত লৌকদ্দিগকে নিষুক্ত করিয়া" 

ছিলেন। তাহাদের সর্বপ্রকার সুবিধা ও সন্তোষের জন্ত আবশুক দ্রব্যাদি 

সংগ্রহ করিয়! রাখিয়াছিলেন। এইরূপে তাহার যত্তে ও আগ্রহে যাহা হইতে 
পারে, তিনি তৎসমুদয়েরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । কিন্ত ইউরোপীয়দিগের 
মধ্যে কেহ কেহ এই সদাশয় হিতৈষী ভূপতির প্রতিও সস্তোষ প্রকাশ করেন 
নাই। কুপলাগনামক এক জন খৃষ্ট-ধ্্ প্রচারক এবং তাহার সহধর্মিণী এই 
সময়ে মহারাজ শিন্দের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কুপলাগপত়ী 
এইবূপ স্পষ্ট ভাষায় মহারাজের প্রতি অসন্তোষের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন-_ 
হর্ভাগ্যক্রমে মহারাজ হিন্দু, এজন্য গোরু তাহার নিকটে পবিত্র বলিয়! পরি- 

গমিত। আমরা তাহার রাঁজো গোমাংস খাইতে পারি না। উহ? কখন 
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কখন কেবল আগর! হইতে আমাদের জন্য আইসে। এইকপ বিরক্তিজনক 

কুসংস্কারের জন্য মহারাজের উপর আমার যে, কিরূপ আক্রোশ জন্মিয়াছে, 

তাহা তাহার জানা উচিত।” পত্রী চিরপ্রিয় গোমাংস না পাওয়াতে মহারাজের 

উপর এইরূপ জাতক্রোধ হুইয়াছিল। পতি ভারতবাসীদিগের উপর অন্য ভাঁবে 

ক্রোধগ্রক'শ করিয়াছিলেন। তিনি ১৭ই মে গোঁবালিয়র হইতে এই ভাবে 

লিখিয়াছিলেন-_-“মিরাঁট এবং দিল্লীর সিপাহীদিগের সমুখানে পরমেশ্বর নির্জীব 
পৌত্তলিক এবং অতি নিক্কষ্ট কুসংস্কারে আচ্ছন্ন (দৃষ্ান্তত্বরূপ বল! যাইতে পারে 
যে, হিচ্ুরাজ্যে গোবধ নিষিদ্ধ) লোকদিগকে ঘোরতর শাস্তি দিবেন।৮ * যিনি 

খুষ্ট-ধর্ম-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তিনি এইরূপে সেই ধর্মের মাহাত্ম্য- 
রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন । সমদর্শিতা, উদারতা! ও সার্বজনীন দয়া যে ধর্মের 
ভিত্তি, সেই ধর্মের প্রচাঁরতার এইরূপ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, এবং 

এইরূপ ব্যক্তিই আপনাদের ভোগাভিলাষসিদ্ধির জন্ত  ভারতবাসীদিগকে 
সমূলে বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া, স্বকীয় ধর্মের গৌরব ৪ প্রবৃত্ত 

 হুইয়াছিলেন। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রিগেডিয়ার রামজে উপস্থিত সময়ে আত্মরক্ষা- 
সম্বন্ধে কোনরূপ কাধ্য কর! আবশ্তক্ বোধ করেন নাই। গোবালিয়রের 
সৈনিকদলের উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাম ছির। রেসিডেপ্ট সাহেব মহারাজ 
শিদ্দের শরীররক্ষক সৈনিকদিগকে কিরাইয়। পাঠাইতে লেফ্টেনেন্ট-গবর্ণর 
কল্বিন্ সাহেবের নিকটে টেলিগ্রাম করেন। এই টেলিগ্রামের বিষয় ব্রিগে- 
ডিয্লারের গোচর করা হয়। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার. ইহাতে লেফ্টেনেপ্-গবর্ণরের 
নিকট লিখিয়! পাঠান যে, এখানে কোন গোলযোগ নাই। নসৈনিকদিগের 
উপর বিশ্বাস ক্রমে বাড়িতেছে। শিনো বোধ হয়, সিগাহীদিখবকে দুর করিয়া, 
আপনার বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন । এই পত্রাহুসারে লেফটেনেপ্- 
গবর্ণর গোবালিয়রে এই মর্খে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন যে, সিপাহীগণ প্রকাশ্ত- 
'ভাবে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত না হইলে ০৪ ও বালকবাণিকাদিগকে 
যেন কআগরায পাঠান না হয় 

ূ | নি 149 সর রি 44. নে 875, 8০%, ্  | 



গোবালিয়র । ১১৩ 

এইরূপে গোবালিয়রস্থিত ইউরোপীয়দিগের অনুষ্টচক্র আবন্তিত হইল। 

ব্রিগেডিয়ার যাঁহান্দর উপর বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাহাদের ব্যবহারে 

আত্মবিশ্বাস বুদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, লেফ্টেনেন্ট-গবর্ণর মহোদয়ের নিকটে 

লিখিয়াছিলেন, এখন তাহার সেই বিশ্বাসের পাত্র ও বিশ্বাসবৃদ্ধিকারিগণই 

বিরক্তি ও বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় দিতে উদ্যত হুইল। প্রদেণীয় রাজাদ্িগের 
অধিকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সকল সৈনিকদল থাকিত, জুন মাসের প্রথ- 
মার্ধে তাহাদের অনেকেই শক্রতাঁচরণে উদ্যত হয়। ৪ঠা জুন নীমচে একদল 
সৈন্ঠ উত্তেজিত হইয়! উঠে। ৭ই একদল ঝাঁসিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করে। সিপ্রি এবং জব্বলপুরের দলের মধ্যেও শত্রতাচরণের নিদর্শন লক্ষিত 

হয়। এতদ্যতীত ত্রিটিশাধিকৃত জনপদ হইতে প্রত্যহ ভয়ঙ্কর সংবাদ লেফ্টে- 

নেন্ট-গবর্ণরের 'নিকটে উপস্থিত হইতে থাকে । অনেক স্থানেই ইংরেজদিগের 

কেহ কেহ নিহত হয়েন, কেহ কেহ বা প্রাণভন্মে পলায়ন করেন। তাহাদের 

ক্ষমতা ও আধিপত্য অনেক স্থানেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিলুগপ্রিয় লোকের 
আক্রমণে অনেক স্থানই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। ৃ | 

এই সময়ে অদুরদর্শী জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ভারতবর্ষে 
ইংরেজের ক্ষমতা ও আধিপত্য অন্তিতপ্রায় হইয়াছে । গোবালিয়রে অনেকের 

মনে এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। ইহার! এজন্য উৎসাহিত হইয়া! মহারাজ 
শিন্দেকে আপনাদের পক্ষে আনিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দূরদর্শী দিনরুর রাও 
এই সময়ে বাজ্যরক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষগণ 

ইহার অভ্যুদয়ে চিন্তিত হইয়াছিল। ই"হাঁর প্রাধান্তদর্শনে বিরক্ত হুইয়! উঠিয়া-: 

ছিল। ই*হাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের একাস্ত অন্ুরক্ত ও বিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষসমর্থনকারী জানিয়া, ই'হার প্রতি নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিল।, 

ইহার! এইরূপে চিস্তিত, বিরক্ত ও ভ্রুদ্ধ হইয়। উঠিয়াছিল। কিন্তু দিনকর 
রাও কিছুমাত্র বিচলিত হইদেন না। বিপক্ষগণ মনে করিয়াছিল যে, ইহার! 

মহারাজকে এই বলিয়া বুঝাইবে যে, ইংরেজদিগ্রে নিষ্াশনে তাহার ক্ষমতা ও 

প্রাধান্ত যখন বর্ধিত হইবে, তখন বিজয়ী সিপাহীদিগের সহিত সন্সিলিত ন| 

হওয়া তাহার পক্ষে একান্ত নিবুদ্ধিতার কার্য । তাহারা তরুণবয়স্ক মহা" 

রাঁজকে এইরূপ নাঁন! প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। মহারাজ তাহাদের কথা৷ 
৯৫ 
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গুনিলেন। তাহাদের কথার যথাযোগ্য উত্তর দ্িলেন। তাহাদিগকে স্থির- 

ভাবে থাকিতে কহিলেন। কিন্ত কোনরূপে তাহাদের পক্ষনমর্থন ব৷ উৎসাছ- 

বর্ধন করিলেন না। মহারাজের এইরূপ প্রশাস্তভাবে দরবারেন্স সৈনিকগণ 
সহসা কোনরূপ গোলযোগ ঘটাইল না। কিন্ত সৈনিকনিবাসে ষে সকল 

দিপাহী ইংরেজ সৈন্াধ্যক্ষের অধীন ছিল, মহারাজ এবং রেসিডেন্ট সাহেব 

যাহাদের উপর সন্দেহ প্রকাশ করিয্জাছিলেন, তাহার! দীর্ঘকাল শ্থিরভাবে 

থাকিল না। তাহার জাতীয় ধর্মনাশের আশঙ্কায় উত্তেজিত হুইয়/ উঠিয়া 
ছিল, এখন এই উত্তেজনার পরিচয় দিবার প্রতীক্ষা! করিতে লাগিল । 

১৪ই জুন রবিবার--এই রবিবার ধর্্মনিষ্ঠ ইংরেজের নিকটে চিরপবিত্র 
বলিয়। পরিগণিত । উপস্থিত সময়ে এই পবিত্র দিনে নান! স্থানে ইংরেজদিগের 

দুর্গতির একশেষ হয়। ইংরেজের] যখন উপা্গনাগৃহে সমবেভ হইয়া, ঈশ্বরের 

আরাধনা য় নিবিষ্টচিত্ত হয়েন, তখন উত্তেজিত সিপাহীগণ সুযোগ বুঝিয়া, তাহা- 

দ্িগকে আক্রমণ করে। ১৪ই জুন রবিবার গোবালিয়রেও এই ভয়ঙ্কর দৃশ্তের 
আবির্ভাব হয়। এ দিন গোবালিয়রের থৃষ্টধর্মাবলম্বীরা উপামনামন্দিরে 
গমনপুর্ধক আপনাদের পবিভ্র কর্তব্য সম্পাদন করেন। প্রাতঃকালে 'এক 

জন ইংরেজ সেনানাক়্কের একটি শিশুপুজ্রের সমাধি হয়। গোবালিয়রের 

অনেক ইউরোগীয় সমাধিস্থানে গমন করেন। সৈনিকনিবাসের সিপাহী- 

গ্ণ' প্রশাস্তভাবে ই'হাদিগকে সমাধিক্ষেত্রে যাইতে দেখে এবং প্রশাস্তভাবে 
ই'হান্দের শোচনীয় ঘটনায় সমবেদনার চিহ্ন প্রকাশ করে। কিন্তু তাহা 

দের এই প্রশাস্ত্ভাব শীপ্ব অস্তহিত হয়, সমবেদনার চিহ্নও শী বিলুপ্ত হইয়। 
যায়। বিনা গোলযোগে দিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু সাম়ংকালে সমগ্র সৈনিক- 

নিবাস বিশৃঙ্খল ও গোলযোগে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইউরো পীয়গণ তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতে আমিতেছে, এইক্ধপ জনরবে একান্ত অধীর হইয়া, তাহার! 

বিকট চীৎকার করিতে করিতে চারি দিকে ধাবিত হয়। গোল্দাছের! সমস্রমে 

আাঁপনাদের কামান সজ্জিত করিতে থাকে | পদাতিগণ আপনাদের বন্দুক 

গ্রহণ করে। চারি. দিকের ভয়াবহ কোলাহল, বন্দুকের শব, ধুমোদগম দায়স্কন 

শাস্তি দুরীতূত করিয়া, ইউরোপীয়দিগকে যাঁর পর নাই আতগ্ষগ্রস্ত করে,। 

আফিদারগণ এই সময়ে বিশ্রামসখ উপভোগ করিতেছিলেন। ভীহায! সহ্ম| 
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্ষলরবে ও অগ্্রাদির শবে সন্স্ত হইফা, সামরিক পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক 

সৈনিকনিবাঁলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইহাদের কেহ কেহ আঁবাসগৃছে 
প্রত্যাবন্তিত ব! শ্বদেশীয়গণের দৃষ্টিপথবন্ভা হইলেন না। অধিনায়কদিগের মধ্যে 

অনেকেই নিহ্ভ হইলেন । মহিল! ও বালকবাঁলিকাঁরা নিরাপৰ স্থান প্রাপ্তির 

আশায় তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইল। কিন্তু মিপাঁহীর এই গভীর 
উত্তেজনার সময়ে হৃদয়ের সদৃগুণে এক বারে বিসর্জন দেয় নাই। মেজর 

বেঁকনামক এক জন অধিনায়ক দ্বিতীয় পদাঁতিদলের পরিচালক ছিলেন। এই 
দলের সিপাহীগণ তাহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিল। তিনি অপর পলের 

সৈনিকগণকর্তক নিহত হয়েন। ইহাতে তাহার দলের স্নিকগণ এরূপ 
কুব্ধ হয় যে, তাহার! ক্ষতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তন্দীয় অস্ত্োষ্টিক্রিয়ার স্থবন্দোবস্ত 
করিয়া! দেয়। খাঁহাঁদের অদৃ্ অপেক্ষারুত গ্রস্ ছিল, তাহারা রেমিডেন্সিতে 

বা মহারাজ শিন্দের প্রাসাদে গিয়া আত্মরক্ষা করেন। এ সময়ে কোন কোন 

সিপাহী, দয়া ও সৌজন্তের পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নই । কতিপয় সিপাহী মৃত 
ও মুমূর্যু অধিনায়কদিগকে হাসপাতালে লইয়! যাইবার চেষ্টা করে। ইহাদের 
পরামর্শে তিন জন: ইউরোপীয় পলাঁয়নে উদ্ধত হয়েন। এক জন ইংরেজ 

অধিনায়ক পদব্রজে যাইতেছিলেন, সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইস্তে 
পারিলেন না। তিন জন পিপাহী তাঁহার এই সন্কটাপজ্স অবস্থা দেখিল এবং 

মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়! পলাতককে কহিল যে, তাহারা তর্দীয়. জীবনরন্ষার 

জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিবে। ইহ কহিয়াই, তাহারা বিপগ্জ ইউরোপীয়ের টুপি 
ফেলিয়া দিল, পেন্ট,লুন ছাড়িয়া ফেলিল, জুতা দুরে নিক্ষেপ করিল, এবং 

তাহাকে ঘোস্ভার পৃষ্ঠদেশেক্ কাপড়ে সম্পূর্ণ্ূপ আচ্ছাদিত করিয়! ছুই জনে 

কাধে লইয়। চলিল। তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের অগ্রে যাইতে লাগিল । যে সকল 

উত্তেজিত সিপাহীদিথের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হইন, তাহাদিগকে কহিল ফে, 
ইহারা আপনাহদর এক জনের স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছে । এইরূপে ইহার 

যুদ্ধোনুখ বিপাহীনিগ্নকে -ছাড়াইয়! একটি নদী অতিক্রম পূর্বক নিরাপদে 
আপনাদের বহনীয় পদার্থ আনিল। অতঃপর তাহারা বিপন্ন পলাতককে আগ- 
রায় যাইতে কহিল. কিন্তু পলাতক আপনার সহর্শিবীকে পরিত্যাগ করিয়। 

কোথাও যাইতে শ্বীরূত হইলেন না।. লিপাহীগণ এই বিপত্তিকীঁলে শাহকে 
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কাহারও জন্য কোথাও প্রতীক্ষা না করিয়া সত্বর যাইতে কহিল ৷ কিন্ত পলাতক 

কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি পত্বীকে পরিত্যাগ করিয়া একপদও 
অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না। তিনজন সিপাহী তাহার আগ্রহ তিশয় 

দেখিয়া, নদীর যে তটে উত্তেজিত সিপাহীগণ পলাতক ইউরোপীয়দিগক ধরি- 

বার জন্য অবস্থিতি.করিতেছিল, তাহার অপর তটে উক্ত'ইউরোঁপীয়কে লইয়! 
গেল। অনন্তর এক জন সিপাহী তাহাকে কহিল, “যদি আপনারংস্ত্রী জীবিত 

থাকেন, তাহা হইলে আমি এখনই তাহাকে আপনার নিকটে আনিয়। 

দিতেছি।” এই বলিয়া! সিপাহী চলিয়া গেল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে উক্ত 

ইউরোগীয়ের পত্রী স্বামীর সহিত সন্মিলিত হইলেন। তাহাদের গৃহ বিলুষ্ঠিত 
হইয়াছিল; টাঁকাকড়ি যাহা কিছু এক জন বিশ্বস্ত ভূত্যের নিকটে ছিল, 
উত্তেজিত লোকে উক্ত ভূত্যের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়৷ লইয়াছিল। 

বিলুগঠনপ্রিয় সিপাহীগণ উক্ত পলাতক ইউরোপীয়ের পত্ধীর ঘড়ি ও চেন 
ছিনাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সমক্ষে তদীয় দেহ অক্ষতভাবে ছিল। 
উক্ত তিন জন দিপাহী এই ছুর্দশাগ্রস্ত দম্পতির প্রতি দয়া ও সৌজন্যে 
একশেষ দেখায় । তাহার! পুর্বে ঘোড়ায় যে চাদরে পলাতককে আচ্ছাদিত 

করিয়াছিল, এখন সেই চাদর ব্যাগের মত করিয়। বন্দুকের সহিত বাঁধিল, 
এবং উহার মধ্যে পলাতকের পত্বীকে স্থাপন পূর্ধক ছুই জনে কাধে করিয়া 

লইয়া চলিল। বিপন্ন ইউরোপীয় নগ্রপদে এই অপুর্ব ডুলির পার্থ পার্থ 
যাইতে লাঁগিলেন। সিপাহীগণ এইরূপে ৭ মাইল পথ অতিক্রম পূর্বক 

রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইল । এই সময়ে আর তিন জন ইউরোপীয় পলাতক 

তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে একটি হাতী 
পাওয়া গেল। সকলে সেই হাতীতে চড়িয়! আশ্রয়লাভের উদ্দেশ্তে মহারাজের 

বাসস্থান লঙ্করের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার! অর্ধক্রোশ পথ অতিক্রম 

করিয়াছেন, এমন সময়ে ছয় খানি ঘোড়।র গাড়ি তীরবেগে তাহাদের নিকটে 

উপস্থিত হইল। মহারাজের কতিগয় শরীররক্ষক সৈনিকপুরুষ এই সকল 

গাড়ির সঙ্গে ছিল। পলাতকগণ নিরাপদ হইলেন। উৎকুষ্ট যান ও দেহরক্ষক 
উত্কৃষ্ট সৈনিকপুরুষ পাইয়া, তাঁহারা নিরুদ্ধেগে আশ্রয়স্থানে উপনীত হই* 
লেন। আরও অনেকগুলি ইউরোগীয়, কুলমহিল1 ও বালকবালিকাদিগকে 



গোবালিয়র । ১১৭ 

লইয়া, ই'হাদের সহিত সহিত মিলিত হুইয়াছিলেন।* এইরপে বিশ্বস্ত সিপাহী- 
দিগের সাহসে ও সৌজন্যে বিপন্ন বিদ্বেশীয়দিগের জীবনরক্ষা হইল। 

এই ঘটনায় মহারাজ শিন্দে যেমন উদ্বিগ্র, সেইরূপ ছুঃখিত হইলেন। উপ- 

স্থিত সময়ে কি করিতে হইবে, তিনি সহস1 তাহ1 নির্ধারণ করিতে পারিলেন 

না। রেসিডেণ্ট মাকৃফারসন্ সাহেব তাড়াতাড়ি মহারাজ শিন্দের প্রাসাদে 

উপনীত হইলেন। পথে কতিপয় গাজী তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্ধত 

হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে এক জন মহারাষ্্রীয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিতে তিনি রক্ষা 
পাইলেন। উক্ত মহারাষ্্রীয়, আক্রমণকারীদিগকে কহিলেন যে, রেসিডেন্ট 

সাহেবকে বন্দী করিয়! মহারাজের নিকটে লইয়া যাওয়া হইতেছে । গাজীগণ 

এই কথায় নিরস্ত হইল | মাক্ফারসন্ সাহেব প্রাসাদে উপনীত হইয়া দেখি- 
লেন যে, মহারাজ ও তাহার মন্ত্রী এক স্থানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দরবারের 

সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্র মজ্জিত হইয়া, তাহাদের চারি দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 

মহারাজ ও, তদীয় মন্ত্রী উভয়েই চিস্তাকুল হইয়াছেন। রেপিডেণ্ট সাহেব 
ইহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে স্থির হইল যে, পলাঁতিক- 

দিগকে চন্বলের দ্রকে অথবা! যদি সম্ভব হয়, আগরায় পাঠাইয়। দিবার জন্ত 

যথোপযুক্ত যান সংগ্রহ করা হইবে । মাকৃফারসন্ সাহেব একাকী মহারাঁজের 
নিকটে থাকিতে চাহিলেন, কিন্তু মহারাজ শিন্দে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি 

করিতে লাগিলেন। মহারাজ ভাবিলেন যে, রেসিডেণ্ট মাহেব তাহার নিকটে 
থাকিলে, উত্তেজিত পিপাহীগণ অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিবে । তাহারা 
প্রাসাদ আক্রমণ করিবে এবং রেসিডেণ্ট সাহেবের নিধনের জন্ত নানারূপ. 

উপায় অবলম্বন করিতে থাকিবে । সুতরাং মহারাজ, মাকৃফারসন্ সাহেবকে 
তাহার বহুমূল্য জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। ইংরেজের, 
পরিচালিত সিপাহীগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। দরবারের 

সৈনিকগণ সম্বন্ধেও সন্দেহ করা! হুইয়াছিল। জনসাধারণ ইংরেজের আধি- 

পত্য বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া, -অসংসাহসিক কা্য্যসাঁধনে অভিনিবিষ্ট হইয়া- 
ছিল। এসময়ে ইংরেজদিগের গোবালিয়রে থাক সঙ্গত বোধ হইল না। 

* 11775) 17747 415712776। 7727 11. £, 398-939. 



১১৮ (সপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

দুতরাং দ্নেদিভেপ্ট সাহেব মহারাজের লিকট বিদায় লুইলেন। মহারাজ 
ঘথোচিত অর্থ দ্বারা নিপাহীদ্দিগকে সস্তোধিত করিয়া আপন আপন বাড়ীতে 

শাঠাইয়। দিবার প্রস্তাৰ করিলেন। কিন্তু রেলিডেন্ট সাহেব এই প্রস্তাবে 

দম্মত হইলেন না। তিনি সমগ্রা সৈনিকদলকে গোবালিয়রে একত্র রাখিতে 

ইচ্ছা! করিয়! কহিলেন যে, যাবৎ সৈনিকগণ আপনাদের কর্শস্থলে থাকিবে, 

ভাবৎ তাহাদিগকে কর্মে হাল রাখা যাইবে । এইরূপ আশ্বাস দিয়া। মহা- 

লাজ সিপাহীদ্দিগকে গোবালিয়রে রাখিবেন। মহারাজ শিন্দে রেসিডেণ্ট 

সাছেবের পরামর্শ অনুসারে কার্ধ্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সুতরাং 

ইংরেজদিগের নিফাশনের পর দরবারের ও সৈনিকনিবাসের দিপাহীগণ 

কিছু কাল গোবঝালিয়রে থাকিল। দিপাহীগণ অর্থ পাইয়া গোবালিয়র পর্ধি- 
ত্যাগ করিলে নানারূপ আশঙ্কার কারণ বর্তমান থাকিবে । তাহার হয়ত 

ছ্বানাস্তরে গিয়া, অপরাপর মিপাহীর দল পরিপুষ্ট করিবে । যে পর্য্যন্ত আগর! 

সুরক্ষিত, অথবা দিরী অধিকৃত না হয়, সে পধ্যস্ত মাক্ফারসন্ সাহেব এ 
সকল সিপাহীকে কোনরূপে গোবালিয়রে রাখ! সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। 

ভাহার প্রস্তাবাহুসারে এইরূপ কার্ধযপ্রণালী অবলদ্িত হইয়াছিল । 
পলাতকগণ গোবালিয়র হইতে চম্বলের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন । 

ইহাদের ছুর্দশার একশেষ হইয়াছিল। পতিপ্রাণা কামিনী পতি হইতে 

জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিপেন। স্ুখোচিত ও সৌভাগ্যে বধ্ধিত বাঁলক- 

বালিকাগণ অনাথ হুইয়াছিল। সৈনিকনিবাস পরিত্যাগকালে অনেকে নিহত 

হইয়াছিলেন। কিন্তু সিপাহীগণ গভীর উত্তেজনার আবেগে দয়াধর্শে বিস- 
জ্জন দিলেও মহিলা বু! বাঁলকবালিকাদিগের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করে 
নাই। ধর্মপ্রচারক কুপলাও. এবং ও জাক্তার কার্ব সাহেব লিপাহী- 
দিগের অস্ত্রাধাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের, বনিভার! অক্ষ ত- 

শরীরে ছিলেন। স্ত্রীর সমক্ষে ডাক্তার লাছেব গুলির আতাতে সৃত্যুসুখে পতিত 
হয়েন। তাহার পত্বী স্বামীর এইরূপ শোচনীয় পরিণাষ দেখিয়া, উচ্চৈক্থরে 
বলিলেন, "আমাকেও মার”। সিপাহীগণ কহিগ, পনা৮। ভাজার সাহেবের 
চারি বৎসর বয়সের পুত্র মাতার নিকটে ছিল। এক জন উদৃত্জিত-মিপাঁহী 

সহযোগীদিগকে কহিল, “বোঁচাকে ( শিশুকে) মানি না” ডাকা ষাছেব 



গ্রাণবির্জন করিলেন, তীহার পড়ী ও শিশুপুত্রের প্রাণ রক্ষ1! পাইল। কয়েকটি 

কুলমহিল! দিপাহীরদিগকে আমিতে দেখিয় তাহাদিগকে যোড়হন্তে কহিলেন, 
“মাৎ মারো, মাৎ মারো” (আমাদিগকে মারিও না)। সিপাহীগণ কহিল, “না 

আমরা মেমসাহেবদ্দিগকে মারিব ন। কেবল সাহেৰদিগকে মারিব”। কথিত 

আছে, দিপাহীগণ কুলমহিলাদিগের প্রতি অস্ত্রচালনা'ন! করিলেও, তাহাদের 

টাকা ব1 অলঙ্কারাদি লইতে সম্কুচিত হয় নাই। যাহ! হউক, পলাতকগণ শোচ- 

নীয় দশাগ্রস্ত হইয়া ভীতচিত্তে আপনাদের অভাবনীয় ছুরদৃষ্টের স্থান পরিত্যাগ 
করিলেন। পথেও তাহাদিগকে নানারূপ বিপন্ন হইতে হইল। চস্বলের দুই মাইল 

দূরবর্তী একটি পল্লীতে উপস্থিত হইলে, ছুই শত গান্্ী পলাতক দিগকে আক্রমণ 
করিতে উদ্ভত হয়। জাহাঙ্গীর খ| নামক এক জন হাবিলদার ইহাদের অধ্যক্ষত। 

গ্রহণ করে। এই ব্যক্তি পূর্বে গবর্ণমেণ্টের সৈনিকবিভাগে নিয়োজিত ছিপ। 
পরে মহারাজ শিন্দের দরবারে কর্ম গ্রহণ করে। জাহাঙ্গীর খ! সবুজ বর্ণের 
পরিচ্ছদ খরিয়। মাকৃফারসন্ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তি 

প্রথমতঃ ইউরো পীকদিগের কোনরূপ অনিষ্ট করিবে ন! বলিয়া ভাগ করে, কিন্তু 
পলাতকগণ ইহাতে নিশ্চিন্ত হয়েন নাই | সৌভাগ্যক্রমে দ্িনকর বাওর আদেশে 

ঠাকুর বলদেব সিংহ নামক এক জন বলিষ্ঠ যুদ্ধকুশল ব্রাঙ্মণ আপনার সশস্ত্র অনু- 
চরদ্িগকে সঙ্গে লইয়! নিশীথকালে পলাতকদিগের নিকটে উপস্থিত হইজেন। 
ই'হার আগমনে ইউরোগীয়গণ অনেকাংশে নিক্ষদেগ ও নিশ্চিন্ত হইলেন। 
ঠাকুর বলদেব সিংহ কতিপয় অন্ুচরূকে জাহাজীর খাঁর গতিবিধি পর্য্যবেঙ্গণে 

নিয়োজিত করিষেন, এবং স্বয়ং অবশিষ্ট অনুচরদ্বিগকে লইয়া! ইউরোপীয়”. 

দিগের সঙ্গে চলিলেম। ই'হার সাহায্যে ইউরোপীয়ের! চম্বলনদ পাঁর হইজেন্। 
মাক্ফারষনের গ্রার্থনা অনুসারে চোঁগুরের অধিপতি হম্তী ও শরীররক্ষক 
দৈন্ত পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। চম্বলের অপর তটে এই সকল হন্তী ও সৈ্ত 
সজ্জিত সিল 'পলাতকগণ হস্তাঁতে আরোহপপুর্কাক অগ্রসর হইলেন, শরীর- 
রক্ষক সৈনিকের! ইহাদের সঙ্গে ধাইতে লাগিল-। ঢোলপুররাজ ই'হাদের 
প্রতি দয়া 'ও সৌজস্তের একপেষ প্রদর্শন করিলেন। সাহার প্রেরিত. বাহনে 
পরিশ্রাস্ত গস্কবিষয়ে বির পলাতকদিগের পথশ্রান্তি দুর হইল, তাহার সৈনিক- 
গণের উপস্থিতিতে পলাত্কদিগের সাহ্স-বৃদ্ধি: গাইল, তাহার যনে ও আগ্রহে 
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পলাতকগণের নিকটে গোবালিয়রের প্রন্কত সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। 

১৫ই জুন আগরার কর্তৃপক্ষ উপস্থিত বিপ্লবের সংবাদ অবগত হইলেন। পলা- 

তকগণ এইরূপে নানা বিদ্ববিপত্তি অতিক্রমপূর্ববক ১৭ই জুন আগরায় উপনীত 

হয়েন। ইহাদ্দের অন্য ছুইদল যথাক্রমে ১৯শে ও ২২শে জুন নিরতিশয় 
শোচনীর অবস্থায় আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে পদার্পণ করেন। 

গোবালিয়রে সর্বসমেত ২০ জন ইউরোপীয় নিহত হয়। ইহাদের কাহারও 

দেহ কোনরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় নাই। মহারাজ শিন্দের আদেশে যথানিয়মে 

ইহাদের সমাধি হয়। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত সিপাহীগণ 

আপনাদের এক জন অধিনায়ককে সমাধিস্থ করে। এই অধিনায়কের নাম 

মেজর বেকৃ। সিপাহীগণ বেঁকের পতীর প্রতি সদ্ধযবহার করিতে বিমুখ হয় 

নাই। মেজর বেকের মীর্জ। নামক খিদ্মতগার এই সময়ে তদীয় বিধবা পত্বীর 

সহায় হয়। এইকপ বিশ্বস্ততার জন্ত গবর্ণমেণ্ট অতঃপর ইহাকে পুরস্কৃত 

করেন। | 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, রেসিডেণ্ট সাহেবের পরামর্শ অনুসারে মহারাজ 
শিন্দে উত্তেজিত সৈনিকদলকে কোনরূপে গোবালিয়রে রাখিতে ঈনম্মত হইয়া" 

ছিলেন। স্থতরাং গোবালিয়রের সিপাহীগণ কর্তৃক আপাততঃ আগর। আক্রান্ত 

হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও, স্থানান্তরের ঘটনায় লেফ্টেনেপ্ট-গবর্ণর কলবিন 

সাহেব শঙ্চিত হইয়াছিলেন। তাহার নিকটে সংবাদ আসিয়াছিল যে, নীমচের 

সৈনিকদল গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়া আগরার দিকে আদিতেছে। 

নীমচ মহারাঁজ শিন্দের রাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত। উহা! পূর্বে শিন্দের 
অধিরুত ছিল। পরে উহাতে গবর্ণমেণ্টের গ্রধান সৈনিক নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এ স্থান থেরূপ মনোরমা, সেইরূপ স্বাস্থ্যকর । এই স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় স্থানে 

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বহুসংখ্যক সৈনিকপুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশের লেফ্টেনেপ্ট-গবর্ণরের শাসনাধীন জনপদের পশ্চিম সীমান্তে 
অবস্থিত হওয়াতে বোশ্বাই প্রেসিডেন্ির সৈনিকদলও বাঙ্গালার সিপাহীদিগের 

সহিত এই স্থানরক্ষায় নিয়োজিত থাকিত। ১৮৫৭ অবের প্রারস্ভে বোম্বাই 

প্রেদিডেন্সির পদাতিদলের স্থলে বাঙ্গালার সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতে থাকে । 
উপস্থিত সময়ে নীমচে ছুই দল পদাতি এবং গ্রাথম অশ্বারোহিদলের কতকগুলি 
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দৈনিক ছিল। নীমচের ১৫* শত মাইল উত্তরদিকৃবর্তী নদীরাবাদে ছুই দল 
পদাতি, এক দল:গোলন্দাজ এবং বোশ্বাইয়ের এক দল সৈম্ত অবস্থিতি করিতে- 

ছিল। ইহাদের মধ্যে পদাতি ও গোলন্দাজদিগের তাদৃশ প্রশাস্তভাব পরিলক্ষিত 
হয় নাই। তাহার! কিছু দিনের মধ্যে উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল। ২৮শে 
মে অপরাহ্ণৃকালে তাহাদের মধ্যে কেহু কেহ সহসা কামানের পার্ে গরিন 
করে, বন্দুক পুরিতে থাকে এবং গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমরবেশে সঙ্জিত হ্ইয়! 
উঠে। পদাতি ও গোলন্দাজ সৈম্ত, এইরূপে পূর্বতন প্রশাস্তভাব ও বিশ্বস্ততা 
হইতে স্মলিত হয়। কিন্তু বোশ্বাইয়ের সৈনিকদল সহস! ইহাদের অন্গবর্তী; হয় 

নাই। যখন ইহাদের প্রতি, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে আক্রমণ ও কামান 
অধিকার করিতে আদেশ দেওয়া হয়, তখন এই আদেশপালনে তাহার 

গুঁদান্ত দেখায়। স্তরাং পদদাতি ৪ গোলন্দাজগণ উৎসাহসম্পন্ন হইয়া 
আফিসারদিগকে আক্রমণ করে। ছুই জন আফিসার নিহত এবং দুই জন 

আহত হুয়েন। ব্রিটিশ কোম্পানির সৈনিকদলের রীতিপদ্ধতি একরূপ ছিল 

না। উপস্থিত সময়ে এই পার্থক্য ও তৎগ্রযুক্ত অনিষ্টজনক ফল সম্পূর্ণরূপে 
পরিস্ফট হয়। বাঙ্গালার সিপাহীগণ আপনাদের পরিবারবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়! কর্মস্থলে অবস্থিতি করিত, পক্ষান্তরে বোম্বাইয়ের সৈনিক দিগের পরিধারবর্গ 

তাহাদের সঙ্গে থাকিত। বোশ্বাইয়ের যে সৈনিকদল নমীরাবাদে অবস্থিত 

করিতেছিল, তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদিও এ স্থানে ছিল। সুতরাং এই সময়ে 

আপনাদের স্ত্রীপুত্রাদি তাহাদের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। বাঙ্গালার 
সৈনিকদলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে পাছে তাহাদের প্রীতিভাজন পরিজনগণ 

আক্রান্ত হয়, এই আশঙ্কায় তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। ইউরোপীল়্গণ 
নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হুইয়! পড়েন। তাহারা উপায়াস্তর ন! দেখিয়া, আপনাদের 

সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ববক স্ত্রীপুত্রাদির সহিত ৩* মাইল দূরবর্তী বেওযারে 
পলায়ন, করেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ তাহাদের অপরাপর উত্তেজিত 
স্বদেশীয়ের অনুষ্ঠিত কর্্ট-_গৃহ্দাহ, পল প্রভৃতি সম্পাদন ট্া দিল্লীর 
অভিমুখে প্রস্থান করে। : 

নসীরাবাদের সৈনিকগণ যখন এইকসপে গবর্ণমেপ্টের বিরোধী হয়, তখন 

নীষচের সিপাহীরা থে, স্থি্রভাবে থাকিবে, তাহার সম্ভাবন! ছিল ন|। ইহাদের 
৬ 
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উপর পূর্বেই সন্দেহ করা হইয়াছিল। শুরা জুন ইহার! প্রকাশ্তভাবে গবর্ণ 

মেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হয়, এবং বিলু্ঠন, ভন্মীকরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় কর্ম 

সম্পাদনপূর্ববক দিল্লীতে যাত্রা করে। ইহারা আফিসার 'ও তাহাদের পরিবাঁর- 

বর্গের জীবনহানি করে নাই। ইহাদের অত্যধিক উত্তেজনার আবেগে কেবল 

এক জন ইউরোপীয় গোলন্দাজের স্ত্রী নিহত হয়। এই সময়ে মোগলের 

চিরগ্রসিদ্ধ রাঞ্ধানী উত্তেজিত দিপাহীদিগের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহার! 

দূরবর্তী স্থান হইতে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশের রাজধানী আগরা দিল্লীর পথে । সুতরাং আগরার কর্তৃপক্ষ, নীমচের 

উত্তেজিত দিপাহীগণের দিল্লীতে অভিঘানবার্তা শুনিয়া, নিরতিশয় শঙ্কিত 

হয়েন। কিন্তু সিপাহীগণ এক পরামর্শে পরিচালিত হইত না। এক 

সময়ে তাহাদের যে কার্ধ্যপ্রণালী নিদ্ধীরিত হইত, অন্য সময়ে তাহা বিপর্যস্ত 

হইয়া যাইত । এইরূপ অব্যবস্থিত সমরব্যবগায়িগণ যে, সহস। দিল্লীতে যাই- 

বার সময়ে আগরাঁ আক্রমণ করিবে, তাহার সম্ভাবন। কম ছিল। নীম্চ হইতে 

আগর1-৩০০ শত মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত। এজন্য উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের 

লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণরের তাদৃশ আশঙ্কার কারণ বর্তমান ছিল না। এই সময়ে 

মহারাজ শিনের হ্যায় আর এক জন মহারাষ্ত্রীয় অধিরাজের উপর সাধারণের 

দৃষ্টি ছিল.। মহারাজ শিন্দের ম্যায় ই'হার রাজ্যের সহিতও উত্তেজিত স্পাহী- 
দিগের উত্তেজনামূলক কর্মের সংশ্রব ছিল। আগরা অপেক্ষা ই'হার 

অধিকৃত স্থান উক্ত উত্তেজিত সিপাহীদলের নিকটবর্তী ছিল। এই মহা- 
রাষ্ট্রীয় ভূপতির রাজ্যে উপস্থিত সময়ে কি ঘটিয়াছিল, তাহা এখন বর্ধিত 
হইতেছে । 

ইন্দোর মহারাজ হোলকরের রাজধানী । ১৭৬৭ ্রীষ্টাবে গ্রাতঃম্মরণীয়! 
ইল্সোর - অহল্যাবাই কর্তৃক এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। অহল্যাবাইয়ের 

ংআবে এবং প্রসিদ্ধ মহারাগ্রী অধিরাজের প্রাধান্তে এই রাজধানী 

ভারতে চিরপ্রনিদ্ধ হইয়া উঠে। ইন্দৌর মহারাজ হোলকরের রাজের পশ্চিমাংশে 

ও গগাগরার চাঁরি শত মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে বোম্বাই ৩০ মাইল 

দুরবর্তী।. রাজনৈতিক বিষয়ে ইন্দোর মধ্যভারতবর্ষের প্রধান স্থান। এই 
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স্থানে রেসিডেন্সি অবস্থিত। রেসিডেম্সিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রাতিনিধি 

বসরের অধিকাংশ সময় যাপন করেন। রাজধানীর ১৩ মাইল দূরে মৌ- 
নামক স্থানে সৈনিকনিবাস। ১৮৫৭ অবের গ্রীষ্মকালে সৈনিকনিবাসে ১৩ 

খ্যক এতদ্দেশীয় পদাতি, প্রথম সংখ্যক এতদ্েশীয় অশ্বারোহিদলের একাংশ, 

এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্ত ছিল। পদাতিদলে ১৬ জন ইউরোপীয়, 

১১১৭৯ এতদেশীয় ; অশ্বারোহিদলে ১৩ জন ইউরোপীয়, ২৮২ জন এতদ্দেশীয়; 

গোলন্দাজদলে ৯১ জন ইউরোপীয়, ৯৮ জন এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষ অব- 
স্থিতি করিতেছিল। বিপত্তিকালে ইউরোপীয়দিগকে স্বদেশীয় গোলন্দাজ- 

দিগের উপরে সর্বাংশে নির্ভর করিতে হইত। ২৩ সংখ্যক পদাতিদলের অধি- 

নায়ক কর্ণেল প্লাটের উপর সৈনিকনিবাসের কর্তৃত্ব ছিল। ২ 

রেমিডেন্সি ইন্দোরের ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। রেসিডেণ্টের আবাসগৃু 
দ্বিতল, গ্রস্তরে নিশ্পিত এবং বৃক্ষবাটিকায় পরিবেষ্টিত। বাজার ও সহকারী 

রেসিডেন্টের আবাসগৃহ রেসিডেন্সির স্ুবিস্তৃত অঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত। উহার 

পশ্চিমদিকে মৌতে যাইবার পথ। পথের দক্ষিণপূর্ক দিক উগ্ভান ও বৃক্ষপ্রেণীতে 
স্থশোভিত। উহার ঠিক পশ্চিমে বাজার এবং বিভিন্ন প্রকারের অনেকগুলি 
গৃহ। এই দিকে রেসিডেন্সিরক্ষার জন্য মহারাজ হোলকরের সৈম্ত অবস্থিতি 

করিতেছিল। উত্তর দিকে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিম এবং ধনাগার। এই 

দিকে তৃপালের অশ্বীরোহী সৈন্য ছিল। স্তার রবার্ট হামিপ্টন ইন্দোরের 
রেসিডেন্ট ছিলেন। “কিন্ত তিনি অসুস্থতা প্রযুক্ত স্বদেশে গমন করেন । তৎ- 
পদে কর্ণেল হেন্রি ডুরাও প্রতিনিধিস্বরূপ নিয়োজিত হয়েন। সামরিক 
কর্থে কর্ণেল ডুরাণ্ডের নৈপুণ্য ছিল। প্রথম আফগানযুদ্ধে গজনির প্রবেশ- 

দ্বার ভ্ করিয়া, তিনি সৈনিকসমাজের প্রশংসনীয় হুয়েন। ইহার পর-তিনি 

স্বদেশে গমন করেন। লর্ড এলেনবরা গবর্ণর-জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত 

হইলে, কর্ণেল ডুরাও্ড তাহার খাসমুন্দী হয়েন। ডুরাওড অভিনব গবর্ণর-জেনে- 
রলের সহিত ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হুইয়া, অভিনৰ কর্ম সম্পাঙ্দন করিতে 

থ।কেন। ক্রমে তিনি রাজনৈতিক ও দেওয়ানি বিভাগের অন্যান্ত কর্মের ভার 

গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ অন্ধে তিনি মধ্যভারতবর্ষে গবর্থর-জেনেরলের এজেন্ট 

হয়েন। স্তাঁর রবার্ট হামিপ্টন এবং কর্ণেল ভুরাওড বিভিন্ন প্রকৃতির লোক 
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ছিলেন। একের অভিমতের সহিত অপরের অভিমেতর সামঞ্জন্ত ছিল না। 

যে সকল ভূপতি এক সময়ে ক্ষমতায় ও প্রাধান্তে অপ্রতিহতভাবে শাসনদণ্ডের 

পরিচালন! করিয়া, শেষে আপনাদের অদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিয়া- 
ছেন, সেই পরাস্থগত ও পরান্ুগ্রহপ্রার্থী ভূপতিদিগের প্রতি স্তার রাঁবার্ট 
হামিপ্টনের যথোচিত সমবেদন। ছিল। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় হাখি- 

ণ্টন বুঝিয়াছিলেন যে, সহিষু না হইলে সিদ্ধির পথ স্থগম হয় না। বিশেষতঃ 

যাহাদের সহিত ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি, দেশাচার প্রভৃতি বিষয়ে একতা নাই, 
তাহাদের মধ্যে কাধ্য করিতে হইলে সর্বক্ষণ সহিষুতার পরিচয় দেওয়া আব- 

শ্তক। স্যার রবার্ট হামিল্টন এইরূপ ধারণার বশবর্তী "হইয়া, ধীরভাবে 
মহারাজ হোলকরের দরবারের কর্ম পরিদর্শন করিতেন, এবং কোনরূপ 

অসঙ্গত বিষয় লক্ষিত হইলে, ধীর্তা ও সহিষ্ুতার সহিত উহার প্রতীকারে 
উদ্ভত হইতেন। কিন্তু তাহার প্রতিনিধি কর্ণেল ডুরাণ্ড এইরূপ প্রকৃতির 
লোক ছিলেন না। শ্তাহার বিশ্বাস ছিল যে, কর্তব্যসম্পাদনে কঠোরতা না 
দেখছিলে কোন কর্তব্যই সম্পন্ন হয় না। তাহার নিকটে কোন বিষয় অনিষ্ট- 
জনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, তিনি কঠোরভাবে উহার প্রতীকার করিতেন । 
তাহার সহিষ্ুতা ছিল না, অগ্র পশ্চাৎ দেখিয়া, ধীরভাবে কাধ্য করিতেও 
তাহার অভ্যাস ছিল ন। তিনি কল্পনাপ্রিয় ছিলেন, নিজের কল্পনায় প্রমত্ত 

হইয়া, উদ্ধতভাবে কাধ্য করিতেই ভালবালিতেন। তিনি যে কার্ধেয অত্যন্ত 
ছিলেন, যদি সেই কার্য্যে নিয়োজিত থাকিতেন, তাঁহী হইলে সীহার গুণ- 
গৌরব অধিকতর প্রকাশিত হইত, এবং তিনি এক জন প্রধান ও সাহসী যো 
বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়মম্পাদনের জন্য 
তাহার তাদৃশ গুণ ছিল না। যে হেতু এতদ্দেশীয় অধিরাজবর্গের প্রতি 
ডাহার সমবেদন। ছিল না, এতদেশীয়দিগের সহিত ব্যবহারে তাঁহার সহিষ্ণুতা 
পরিলক্ষিত হইত না । যে তৃপতির দরবারে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমে্টেন্স প্রৃতি- 
নিধিরূপে নিয়োজিত ছিলেন, সেই ভূপতিকে তিনি মোগলদয়বারের ৈরদ 
্রাতৃদ্ধয় অপেক্ষা অধিকতর রাজভক্ত বলিয়া! মনে করিতেন না। এই ধারণা 
তাহাকে উপস্থিত সময়ে হঠকারিতাপ্রদর্শনে প্রবর্তিত করিয়াছিল । এখন 
যে ঘটন! বর্ণিত হইতেছে, তাহাতে এই বিষয় পরিস্ষ,ট হুইবে। 
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উপস্থিত সময়ে মহারাজ তুকাজী রাও হোলকর একবিংশ বর্ষে উপনীত 

হইয়াছিলেন। তিনি ধীরপ্রক্কতি, সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ছিলেন । রেসিডেণ্ট স্তার 
রবার্ট হামিণ্টন তাহার শিক্ষার সুবন্দোবন্ত করিয়! দিয়াছিলেন। উমেদ সিংহ 

নামক একজন অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্রাহ্মণ তাহার শিক্ষক হয়েন। মরাঠা প্রভৃতি 
অনেকগুলি ভারতব্ষাঁয় ভাষায় উমেদ সিংহের অধিকাঁর ছিল। এতত্যতীত 

উমেদ সিংহ ইংরেজী ভাষা বিশুদ্ধরূপে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। এই ব- 

দর্শী ব্রাহ্মণ আপনার প্রসিদ্ধ ছাত্রকে সুশিক্ষিত করিতে যথোচিত যত্ব করেন। 

তাহার ত্ব কোন অংশে নিক্ষল হয় নাই। মহারাজ তুকাঁজী রাও ব্রাহ্মণ 

অধ্যাপকের শিক্ষীর গুণে সুশীল, শান্ত্রাহ্ছরাগী এবং বিনয়ী হইয়া উঠেন। 

ইন্দোরের সর্দারদিগের পুক্রগণও মহারাজ তুকাজী রাওয়ের সহিত শিক্ষালাভ 

করিতেন। এই সকল সমবয়স্ক সহাঁধ্যায়ীর সহিত একত্র থাকাতে তুকাজী 

রাওর শিক্ষা্থুয়াগের সহিত গ্রীতি, ন্নেহ ও সমবেদনণ বর্ধিত হইয়াছিল। 

স্তার* রবার্ট হামিপ্টন যত দিন ইন্দোরের দরবারে ছিলেন, তত দিন 

মহারাজের কোন বিষয়ে কোন অস্ুবিধা ঘটে নাই । কোন বিষয়ে অদ্ভিযোগ 

উপস্থিত হইলে, রেসিডেণ্ট সাঁহেব ধীরভাবে উহা! শুনিতেন, এবং সঙ্গত বোধ 

হইলে, উহার প্রতীকার করিতেন। হামিপ্টনের প্রতিনিধি যখন কাধ্যভার 

গ্রহথ করেন, তখনও এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইত। কিন্তু পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে যে, কর্ণেল ডুরাঁওড ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। সম- 
বেদনায় অভভাবগ্রযুক্ত'তিনি ভাঁরতবর্ষীয়দিগকে গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। 
এক জন মবাঠা ভূপতি যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গ্রাতিনিধির প্লমক্ষে আপনার 
অভিমত প্রকাশ বা! কোন অভিনব প্রস্তাবের উ্থাপন করিবেন, তাহা তিনি 

সহিতে পারিতেন না। স্ুুতরখং মহারাজ হোলকরের ব্যবহারে তিনি বিরক্ত 

হইলেন। তাহার ধারণ! ছিল যে, ব্রিটিশ.গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সর্ধশক্তিমান্ 
এবং সকলের প্রভুর প্রভূ। এই সর্বশক্তির কেন্দ্রস্থল গ্রভুর প্রভুর সম্মুখীন 
হওয়! কাহারও উচিত নছে। মহারাজ হোলকর যত বড় লোকই হউন 
না! কেন, অহংজ্ঞানী ব্রিটিশ রেসিডেন্ট তাহাকে সামান্ত বলিয়াই মনে করিতেন । 
স্ুতষাং তরুণবয়স্ক মহারাজের প্রতি সাহার সমবেদনা! রহিল না। মহারাজ 

তুকাজী রাও এই কঠোরগ্রক্কতি: রেসিডেন্টের ব্যবহারে দুঃখিত, হইলেন । 



১২৬ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস 

উপস্থিত সময়ে চাঁরি দিকে বিপদের স্থচনা হইতেছিল। গোবালিয়রের সৈনিক- 
নিবাঁসে বিপ্লবের বিকাশ হইয়াছিল। নসীরাবাদ ও নীমচের সিপাহীগণ আপনা- 

দের প্রতিপাণক গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। দিল্লী ইংরেজের 

হস্ত হইতে স্বলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজসৈন্ত দিল্লীর পুরোভাগে দুদ্ধর্ষ 
সিপাহীগণ-কর্ভৃক অবরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে 

ইংরেজের প্রাধান্ঠ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ইন্দোরের চারি দিকেই করাল বন্ছি- 

শিখার বিস্তার হইতেছিল। উদ্ধত লোকে ইংরেজের নিষাশনে এবং ইংরেজের 

সাম্রাজ্যের বিধ্বংসপাধনে বদ্ধপরিকর হইয়৷ উঠিয়াছিল। মহারাজ তুকাজী রাও 
চতুদ্দিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সৃচন। দেখিয়। যেরূপ দুঃখিত, সেইরাপ চিত্তিত হইয়া- 
ছিলেন। রেসিডেন্টের ব্যবহারে তাহার অধিকতর বিরক্তি ও দুশ্চিন্তা জন্মিয়া- 
ছিল। কিন্তু রেমিডেন্টের প্রতি বিরক্ত হইলেও, তিনি সমগ্র ইংরেজের প্রতি 

বিরক্তি প্রকাশ করেন,.নাই। বয়সের অল্পতাঁয় তাহার ধীরতা ও অভিজ্ঞতা 

বিপর্যস্ত হয় নাই। ইংরেজের ক্ষমতার উপর তাহার অটল বিশ্বান ছিল। 

তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ এই বিপত্তিকালে আপনার ক্ষমতা 

অব্যাহত রাখিতে পারিবেন। ইংরেজের দৃঢ়তা, ইংরেজের চরিত্রবল, ইংরেজের 

সাহম ও সহায়সম্পত্তি কিরূপ, তাহ! তিনি জানিতেন। স্থতরাং কর্ণেল 

ডুরাণ্ডের চরিত্রের অন্ুপাঁতে তিনি সমগ্র ইংরেজের চরিত্রের পরিমাণ করেন 

নাই। তিনি ডুরাণ্কে ভাল না বাসিলেও, ইংরেজজাতির প্রতি তাহার 
ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ইংরেজের বিরোধী হইতে চাহেন নাই বা 

ইংরেজের সমক্ষে আপনাকে কলক্কিত করিতেও ইচ্ছা করেন নাই । 
মহারাজ তুকাজী রাও আর এক বিষয়ে নিরতিশয় চিস্তিত হইয়াছিলেন। 

তাহার অস্ত্রাগার প্রায় শৃন্ত ছিল! উত্তেজিত সিপাহীদিগকে বাধা দিবার জন্ত: 

যথোপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত ছিল না। ইন্দোরের দরবার, রেসিডেন্ট দ্বার৷ বোশ্বাই 
গবর্ণর লর্ড এলিফিন্ষ্টোনের নিকটে ছুই হাজার বন্দুক, তিনশত জোড়া পিস্তল 
এবং চারি লক্ষ ক্যাপের জন্ত গ্রার্থনা করেন। বোম্বাই গবর্ণর ইহার উত্তরে 

কর্ণেল ডূরাণ্ডের নিকট লিখিয় পাঠান যে, প্রাধিত বিষয়ের অর্ধাংশ দিলেই 
বৌধ হয়, মহারাজের সম্তোষ জন্মিতে পারে। কর্ণেণ ডুরাণ্ড যখন মহারাজ 
হোলকরের প্রার্থনা বোশ্বাইয়ের গবর্ণরের গোচর করেন, তখন তিনি-হোলকরের 
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বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন নাই। ইন্দোরের দরবার যে, গবর্ণমেন্টের বিরোধী 

হইয়া উঠিবেন, তাহার মনে এইরূপ ধারণার আবিতাব হয় নাই। তিনি মহারাজ 
হোলকরকে বিশ্বস্ত বলিয়৷ মনে করিতেন, সুতরাং গবর্ণমেন্টের শক্রগণের 

সমক্ষে তাহার বলবৃদ্ধির জন্য তদীয় অস্ত্রাগারে পর্যযাগুপরিমাণে যুদ্ধোপক রণ 

রাখা আবশ্তক মনে করিয়াছিলেন । 

এ পর্য্যস্ত পার্ববস্তী স্থানের সিপাহীদিগের উত্তেজন! ও ততপ্রযুক্ত গবর্ণমেন্টের 
প্রতি তাহাদের শত্রুতা পরিলক্ষিত হয় নাই। নসীরাবাদ ও নীমচে কোনদ্ধপ 

গোলযোগ ঘটে নাই। ডুরাণ্ড পার্বন্তী স্থানের প্রশাস্তভাব দেখিয়৷ আশ্বস্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্ত জুন মাস শেষ হইতে না হইতেই দুশ্চিন্তার গভীর আবেগে 
তাহার হৃদয় বিচলিত হয়। আশ্বস্তভাবের স্থলে ঘোরতর অশান্তিতে তিনি 

অভিভূত হইয়া পড়েন। নসীরাঁবাদ ও নীমচের দিপাহীগণ প্রকাশ্তভাবে শত্রুতা 
প্রকাশ করে, এবং আপনাদের অবস্থিতির স্থলে ভয়াবহ বিপ্লবের নিদশন 

বীখিয়া মেবগলের রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু এ সময়ে মৌতে 

সিপাহীদিগের উত্তেজনা ঘটে নাই। কর্ণেল প্লাট সমস্ত বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে 

রাখিতে যথোচিত চেষ্টা করিরাছিলেন। তিনি ৭ বতনর কাল জাপনার 

২৩ সংখ্যক সৈনিকদলে ছিলেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা তাহাকে সহসা কোন- 

রূপ আশঙ্কা প্রদর্শনে নিরস্ত রাখিয়াছিল। জুন মাসের মধ্যভাগে আফিসারগণ 

সিপাহীদিগের প্রতি বিশ্বস্ততাপ্রদর্শন ও অমূলক আশঙ্কার নিবারণের জন্য 
রাত্রিকালে পৈনিকনিবানে শয়ন করিয়া থাকিতেন। জুন মাস এইরূপে বিন 

গোলযোগে অতিবাহিত হইল। কিন্তু জুন মাসের সহিত শাস্তি ও আশ্বন্ত- 
ভাবের তিরোধান ঘটিল। ১লা! জুলাই বেলা পূর্বাহ্ণ ৮টার পর কর্ণেল ডুরাও 
প্লাটের নিকটে লিখিয়। পাঠাইলেন-_“যত শীপ্ব পারেন, ইউরোপীয় গোলন্দাজ- 

দিগকে প্রেরণ করুন ; আমর! হোলকরকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি”। 

সিপাহীদ্দিগের এই আকম্মিক সমুখানসন্বন্ধে মতভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন 

ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করাতে এ পর্য্যন্ত ইতিহাসে এই বিপ্লবের হুক্ষ 

বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। যাহ! হউক, এ সম্বন্ধে স্থুলতঃ এইরূপ জান! 

গিয়াছে যে, ১ল। জুলাই গ্রাতঃকালে দিপাহীগণ এবং তাহাদের আফিপারবর্গের 

মধ্যে কোনক্নপ গোলযোগ ঘটে নাই। সে সময়ে সকলেই নিশ্চিন্তভাবে ছিল। 
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সিপাহীর। সামরিক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। কেহ কেহ 

নান করিতেছিল, কেহ কেহ রন্ধনে ব্যাপৃত ছিল। "এতদ্দেশীয় আফিসারগণ 

প্রাতঃকালের কার্য্যনির্বাহের জন্ নিশ্চিন্তচিত্তে ও প্রশাস্তভাবে পরস্পর সমবেত 

হইয়াছিলেন। কর্ণেল ট্রাবার্স নামক এক জন সেনানায়ক তাহাদের কাহারও 
কাহারও সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহস! কামানের 
ধ্বনিতে সকলে চমকিত হুইলেন। হোলকরের অশ্বারোহিদলের সাদত খ। 

নামক একজন সৈনিক এবং আট জন সওয়ার সাতিশয়,উত্তেতিভাবে চীৎকার 

করিয়। কহিতে 'লাগিল--“সকলে প্রস্তত হও, সাহেবদিগকে মার, মহারাজের 

এইরূপ আদেশ।” দেখিতে দেখিতে তাহার পশ্চাতে বহুসংখ্যক উচ্ছ্ঙ্খল লোক 

সমবেত হইল। দরবারের সৈনিকদল সাদত খার কথায় উত্তেজিত হুইয়। 

উঠিল। তাহাদের অধিনায়ক বংশগোপাল তাহাদিগকে স্শৃঙ্খলভাবে রাখিতে 

পারিলেন না। তাহারা কাহারও নিষেধ না৷ মানিক়া, ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হইতে লাগিল। গোলন্দাজেরাও আপনার্দের কামানগুলি সজ্জিত 
করিয়া গৌলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ১লা! জুলাই প্রীতঃকালে কর্ণেল ডুরাণ 

বোন্বাইয়ের গবর্ণরের নিকটে তারযৌগে পাঠাইবার জন্ক কোন সংবাদ 
লিখিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি এই কামানের ধ্বনি শুনিয়াই, চমকিত 

হইয়া উঠিলেন। কর্ণেল ডুরাঁও রেসিডেন্সি ও ধনাগার রক্ষার জন্য মহারাঁজ 
হোলকরের নিকট হইতে যে সকল কামান আনাইয়াছিলেন, সেই সকল 

কামান হইতে গোলাবৃষ্টি হইতেছে. গুনিয়া, তিনি গভীর বিল্ময়ে একাস্ত 

অভিভূত হইয়াঁ পড়িলেন। বেলা পূর্বাহ্ব ৮টার সময়ে হোলকরের ছুই 
শত পদাতি গবর্ণমেণ্টের বিরোধা হইয়া উঠিল। হোলকরের ৩টি কামান 
হইতে সর্বপ্রথম তৃপালের অশ্বারোহী ও পদাতিদলের শিবিরে :গোঁলাবৃষ্টির 
আরম্ভ হইল। কর্ণেল ট্রাবার্স ভূপালের সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
কামানের ধবনি শুনিবামাত্র তিনি পামরিকবেশে সজ্জিত ও স্বকীয় অঙ্ে 

অধিষ্টিত হইয়া, বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হুইলেন। কিন্ত ছয় জন 

অশ্বারোহী ব্যতীত কেহই স্তাহার অন্ুবস্তভী হইল না। বিপক্ষগণ অনবরত 

গুলিবৃষ্টি করিতেছিল! এই গুলিবৃষ্টির মধ্যে ভূপালের পদ্দাতি নৈশ্ত নির্থা 

হইয়া রহিল। যাহারা তাহাদের উপর গুলি চালাইতেছিল, তাহার! তাহাদিগকে 
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গ্রতিপ্রহার করিতে অসম্মত হইল। কর্ণেল ট্রাবার্স এই বিসদৃশ ঘটন! দেখিয়া, 

বিশ্মিত হইলেন । তাহার অধিষ্ঠিত অশ্ব আহত হুইল। তাহার হস্তস্থিত তরবারির 

বাঁটের ছিল! বিচ্ছিন্ন হুইয়! গেল ।- বিপক্ষদিগের নিক্ষিপ্ত গুলি এবং নিক্ষোশিত 

তরবারির মধ্যে অতি আশ্্য্যরূপে তাহার প্রাণরক্ষা হইল। ভূপালের অধি- 
কাংশ অশ্বারোহী ও সমগ্র পদাতিদল কর্ণেল ট্ীবার্সের আদেশ পালন না 

করিলেও, ভূপালের ছুইটি কামান হুইতে বিপক্ষদিগের 'প্রতি গ্োলাবুষ্টি হইতে 

লাগিল। : কিন্তু এইরূপ গোলাবর্ষণ তাদৃশ কাধ্যকর হইল না। স্থতরাং এই 
সময়ে প্রান সমুদয় বিষয়ই ইউরোপীয়দিগের প্রতিকূল হইয়া উঠিল। 

উপস্থিত ঘটন! সম্ভবপর হইলেও সহস। যে, উহার সুত্রপাত হইবে, তাহ! কি 

ইউরোপীয়, কি এতদদেশীয় প্রধান কর্মচারী, কাহারও উদ্বোধ হয় নাই। উত্তে- 

জিত পিপাহীগণ যখন কামান সজ্জিত করিয়া, গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল, তখন 

কেহ কেহ অতিমাত্র বিস্ময়ে, কেহ কেহ বাঁ অতিশয় ভয়ে অভিভূত হইলেন। 

অনিয়মিত *সৈনিকদল সন্তস্ত ও কিংকর্তব্যবিূ হইয়া! পড়িল। উত্তেজিত 

সিপাহীদ্িগের উপর ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় আফিসারদিগের কোনরূপ 

ক্ষমতা! রহিল না। সকলেই আকম্মিক গোলযোগে উত্তণস্ত হুইয়। পড়িল। 

সিপাঁহীগণ রেসিডেম্সিতে গোলাবর্ষণের নিমিত্ত যখন এদিকে কামান স্থাপন 

করিল, তখন শিবলাল নামক এক.জন স্বাদার তাহাদের আক্রমণ নিরস্ত 

করিতে উদ্যত হুইলেন। তিনি আপনাদের কামান হইতে এমন তীত্রবেগে 

গোল! চালাইতে লাগিলেন যে, আক্রমণকারিগণ দূরীভূত হইল।. তাহাদের 

একটি কামান অকর্ম্্য হইয়া গেল। 

কর্ণেল ডুরাঁও এখন ঘোরতর মানসিক যাতনায় একাস্ত অবসয় কা । 
যেন শত শত কালভুজঙ্গ তাহাকে তীব্রভাবে দংশন করিতে লাগিল, অথব! 

যেন নিদারুণ তুষানল তাহার শরীরের প্রতিস্থানে প্রসারিত. হইল। তিনি 
যাহাদের উপর সন্দিপ্ধ ছিলেন, যাহাঁদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন, 

যাহাদিগকে সর্ধক্ষণ পদানত করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন, তাহাদের এই 

রূপ অভাবনীয় ক্ষমতা! দর্শনে তাহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। তিনি 

পলায়নে কৃতসঙ্কল্ল হইলেন, আপনাদের রক্ষণীয় লোকদিগকে একত্র করি- 
লেন এবং ধানবাহনাদি যাঁহা পাওয়া গেল, তৎসমুদয় এক স্থানে. আনিলেন। 

১৭ 
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এই কার্যে ডুরাণ্ডের ছুঃদহ মনোযাতনার একশেষ ঘটিল। তিনি উপস্থিত 
ঘটন। প্রসঙ্গে এই ভাবে নিজের মানসিক অবস্থার বিষয় লিখিয়! গিয়াছেন-_ 

“জীবিতকালের মধ্যে আমার যতরূপ বিরক্তি ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে এই 
ঘটনাই সর্বাপেক্ষ। বিরক্তিজনক | যেহেতু, আমি কখনও রক্ষণীয় স্থান ত্যাগ 

করিতাম না। স্থানত্যাগ করাত দূরের কথা, নিজে স্থান ত্যাগ করিতেও আদেশ 

দিতাম না। এসময়ে যদি স্বস্থানে থাকিতাম, তাহা হইলে যাহাদ্দিগকে এইরূপ 
দশাগ্রস্ত করিতে আমার কোন অধিকার নাই,তাহার1 নিঃসংশয়ে নিহত হইত । 

তথাপি আমি সৈনিক পুরুষ বলিয়! যে, গর্ব করি, ইহাতে যে সেই গর্ব কতদূর 

খর্বব হইয়াছে, বলিতে পারি না। যদি কেহ এই সময় গুলি করিয়া আমার 

প্রাণ নাশ করিত, তাহ! হইলে আমি তাহাকে ধন্যবাদ দ্রিতাম।” এইরূপ 

সস্তগুহৃদয়ে, এইরূপ বিরক্তিসহকারে কর্ণেল ডুরাণ্ড পলায়নে উদ্যত হুইলেন। 
কুলমহিলা ও বালকবালিকাগণকে ' কামানের গাড়িতে তুলিয়া! দেওয়া হইল। 
পুরুষের হস্তী ও অশ্বে আরোহণ করিলেন। ৩০ শত ভীল সৈন্য, ভূপালের 

কতিপয় পদাঁতি এবং প্রায় ২** শত অশ্বারোহী পলাতকদিগের রক্ষক হইয়া 
চলিল। কর্ণেল ট্রাবার্ঁ এই সৈনিকদলের অধিনায়ক হইয়৷ ইহাদের পার্খ- 
ভাগে যাইতে লাগিলেন। পলাতকগণ রেসিডেন্সি পরিত্যাগপূর্বক নিরাপদে 
অগ্রসর হইলেন। পশ্চান্তাগে প্রজলিত রহ্নিশিখা ও নিবিড় ধুমন্ত,প, তাহাদের 

সম্পত্তি ও অধ্যষিত গৃহ ভন্মীভূত হওয়ার নিদর্শন সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়া 
দিতে লাগিপ। পলাতকগণ ভূপালে উপনীত হইয়া দয়াশীল! বেগমের আশ্রয়ে 

তদীয় ছুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেগম পলাঁতকর্দিগকে কহি- 

লেন যে, তাহারা দীর্ঘকাল এ স্থানে থাকিলে তীয় রাজ্যের অনিষ্ট হুইবে। 
সুতরাং পলাতকগণ ভূপাল পরিত্যাগপূর্বক আবার আশ্রয়স্থান পাইবার জন্য 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তুজুন মান শেষ হইবাঁর পূর্বে অগ্রগামী 
ব্রিটিশ সৈন্তের আগমনে এবং দরবারের দৃঢ়তায় তাহার! ইন্দোরে প্রত্যাবৃত 
হইতে সমর্থ হইলেন। 

ইহার মধ্যে মৌর ব্রিটিশ সৈনিকনিবাদের সিপাহীদিগের ভাবাস্তর ঘটতে 

লাগিল।. ইহারা কর্ণেল প্লাটের একাস্ত বিশ্বাসের পাত্র ছিল। কর্ণেল এই 
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বিশ্বস্তদিগের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। গোপন্নাজ 

সৈনিকদলের অধ্যক্ষ কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সিপাহীদিগের উপর সর্বাংশে 

বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, আপনার কামানগুলি খোল! জায়গায় সাজাইয়া 

রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কর্ণেল প্লাট তাহাকে প্রার্থনানুরূপ 

কার্য করিতে অন্থমতি দিলেন। হাঙ্গারফোর্ড অতঃপর আপনাদের কুল- 

মহিল৷ ও বাঁলকবালিকাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত আর একটি কামান 

বথাস্তানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু কর্ণেল প্লাট সেই 
পুরাতন হেতুবাদ- বিশ্বাসের পাত্রদিগের প্রতি অবিশ্বস্তভাব প্রদর্শনের 

নিদর্শন দেখাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন। সৈনিক-নিবাসের পুরোভাগে 

কামান সকল সজ্জিত হইল, কিন্তু ইউরোপীয়দিগের রক্ষার জন্ত কিছুই 
করা হইল ন1। বিশ্বাসপ্রদর্শনের যুক্তি এ স্থলে প্রবল হইল। হোলকরের 
সৈনিকদল প্রকাশ্তভাবে যুদ্ধোন্থুখ হইয়াছে শুনিয়া, কাণ্ডেন হাঙ্সারফোর্ড 

১ল! জুলাই আপনার কামান লইয়। ইন্দোরে যাত্রা করেন। কিন্তু অর্- 
পথ অতিক্রম করিতে না! করিতে ভূপালের অশ্বারোহিদলের এক জন 

সওয়ারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সওয়ার কর্ণেল ট্রাবার্সের নিকট 
ইতে এই সংবাদ আনিয়াছিল যে, কর্ণেল ডুরাণ্ড এবং অন্তান্ত ইউরো- 

পীয় রেসিডেন্সি পরিত্যাগ পূর্বক শীহোরের অভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন। 
হাঙ্গারফোর্ড এই সংবাদ পাইয়! ইন্দোরে গেলেন না; আপনার কামান লইয়া 

সৈনিকনিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । 

হাঙ্গারফোর্ড একবারে সেনাপতির নিকটে গিয়া বরেসিডেম্দির সংবাদ জানা- 

ইলেন। তিনি ছুর্গে কামান সাজাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে চাঁহিলেন। 

কিন্তু তাহার প্রার্থন। গ্রাহ হইল না। কর্ণেল প্লাট আবার সেই পুরাতন যুক্তির 

প্রাধান্ত কীর্তন করিলেন। ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু হাঙ্গার- 
ফোর্ড অভীষ্ট বিষয়সম্পাদনে অনুমতি পাইলেন ন!। তিনি পুনঃ পুনঃ বাধ৷ প্রাপ্ত 

হইলেও নিরন্ত ন৷ হইয়া স্লাগ্রহসহকারে দেনাপতির নিকটে আপনার প্রস্তাবা- 
নুসারে কাধ্য করিবার জন্য পুনর্ধার প্রার্থনা করিলেন। হাঙ্গীরফোের 

আগ্রহাতিশয় দর্শনে সেনাপতির হৃদয় বিচলিত হইল। সায়ংকালে তিনি 
অনিচ্ছার. সহিত অন্ুমতি.দিলেন। হাক্গারফোর্ড আপনার কামান ছুর্গেলইয়া 
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গেলেন । এ সময়ে অশান্তি ও আশঙ্কিত বিপদের সুচন। দেখা যাইতে লাগিল। 

২৩ সংখ্যক দলের সৈনিক পুরুধদিগের সাধারণ ভোঁজনগৃহ অকম্মাৎ দগ্ধীভৃত 

হইল। সৈনিক-নিবাসের অন্তান্ত গৃহ অগ্রিসংযুক্ত হইয়া রাত্রির গভীর 

অন্ধকারের মধ্যে চারি দিক আলোকিত করিয়া তুলিল। পুর্ব্বে অন্যান্য 
স্থানে বিপ্লবের প্রাক্কালে গৃহদাহ হইয়াছিল, এ স্থলেও সেইকপ গৃহদাহ দেখিয়া, 

ইউরো পীয়গণ চমকিত হইলেন । রাত্রি ৯টাঁর সময়ে কর্ণেল প্লাট ডুরাণ্ডের 
নিকটে লিখিলেন--“সমস্ত মঙ্গল) পদাঁতি এবং অশ্বারোহী, উভয় দলেই 

সন্তষ্টচিত্ত ও আজ্ঞাবহ রহিয়াছে।” ১ ঘণ্টার মধ্যেই এই সন্তোষময় ও 
শান্তিময় দৃশ্তের পরিবর্তন ঘটিল। রাত্রি ১০টার সময়ে সন্তষচিতত ও 
আজ্ঞাবহ সৈনিকগণ উচ্ছঙ্খল, স্বপ্রধান ও ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুইয়৷ উঠিল। অধিনায়কের বিশ্বাস দূরীভূত হইল । আশ্বাসময়ী 
কল্পনার বিলয় ঘ্টিল। অধিনায়ক এখন কালবিলম্ব না! করিয়া, অশ্বে 

আরোহণ করিলেন, ছুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন, হাঙ্গীরফোর্ডকে কামান 

নকল সজ্জিত করিয়। রাখিতে আদেশ দিলেন। নিমিষের মধ্যে এই কার্ধ্য 

সম্পন্ন হইল। অতঃপর তিনি অন্ত এক জন সৈনিকপ্রধানের সহিত সৈনিক- 

দিগের আবাসস্থানের অভিমুখে প্রধাবিত হুইলেন। রসদখানার নিকটে 

তিনি অশ্বের রশ্মি সযত করিল্না আপনার লোকদ্দিগকে বুঝাইতে লাগিলেন । 
কিন্তু তাহার বিশ্বস্ত সৈনিকদলের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তীয় বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত 
হইয়া আপিল। কর্ণেল প্লাট এবং তাহার সহচর, উভয়েই গুলিতে আহত ও 
ভূপতিত হইলেন। আর তাহাদের চেতনার সঞ্চার হুইল না। প্রথম অশ্বা- 
রোহিদলের এক জন অধিনায়কের প্রতি ঠিক এ সময়ে গুলি নিক্ষিপ্ত হইল। 
প্রথম গুলিতে তাহার অধিষ্ঠিত অশ্খের দেহপাত হইল। তিনি উঠিয়া 
অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার চেষ্টা বিফল 

হুইল। তিনি গুলিতে আহত হুইয়! পড়িয়। গেলেন। £পর ততপরিচালিত 
দলের লোকের তরবারির আঘাতে তাহার প্রাণবিগ্ন্গ হইল। সেই রাব্রিতে 
এই কয়েক জন অধিনায়ক নিহত হুইলেন। অপরাপর আফিসারের আশ্র্যা- 
রূপে প্রাথরক্ষা হইল। 

. এদিকে কাণ্ডেন হাঙ্গারফোর্ড নি ছিলেন না | ভিনি আপনার কামান- 
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গুলি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ উত্তেজিত সিপাহীগণ 

তাহার দৃষ্টিপথবর্তী হইল না। তিনি ছুর্গের অর্ধ মাইল দুরবর্ভী সৈনিকনিবা- 
সের দিকে অগ্রনর হইলেন। অন্ধকারের মধ্যে ঠাহার দিকে গুলি নিক্ষিপ্ত 

হইতে লাগিল। কিন্তু সিপাহীগণ তীহাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। 

এদিকে ইংরেজ আফিসারদিগের অধ্যুষিত বাংল! ভন্মীভূত হইতে লাগিল। 
কিন্তু সৈনিক-নিবাস অনলের ক্রীড়া-ক্ষেত্র হইল না। যাহ! হউক, হাঁজারন 

ফোর্ড সৈনিক-নিবাসের দ্রিকে কামানের গোল! চালাইতে লাগিলেন। সিপাহীগণ 

কামানের বিকট শবে সন্তস্ত হইয়া, দলে দলে ইন্দোরের পথে অশ্্রসর হইল। 
ইন্দোরের উত্তেজিত সিপাহীগণ ইহাদের কার্যে আহুলাদ প্রকাশ করিতে 

লাগিল। এইরূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সিপাহীদল আপনাদের কাপড়, তৈজজস- 

পত্র, বন্দুক প্রভৃতি ফেলিগন। মৌর সৈনিক-নিবাঁ পরিত্যাগ করিল। কাণ্ডেন 

হাঙ্গারফোর্ড এখন স্বকীয় কর্মক্ষেত্রের সর্বময় কর্তা হইলেন । তিনি সৈনিক- 

দলের অধাক্ষত৷ গ্রহণপূর্ধবক নিহত আফিসারদিগের যথাবিধানে সমাধির বন্দো- 

বস্ত করিলেন, সামরিক আইনের প্রচারে মনোযোগী হইলেন, এবং আশঙ্কিত 

বিপদের প্রতীকারের জন্য যাহা করা আবশ্তক, তৎসমুদয় সম্পন্ন করিয়া, মহী- 

রাজ হোলকরের দিকে মনোনিবেশ করিলেন । প্রথমে তাহার ধারণ! হইয়1- 

ছিল যে, মহারাজ উত্তেজিত দিপাহীদিগের সহযোগী হইতে পারেন । এ সম্বন্ধে 

অনেক বেনামী পত্র তাহার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সবিশেষ পর্য্যা- 

লোচন। না করিয়া, তৎসমুদয়ের প্রতি আস্থা গ্রকাশ করেন নাই । যাহা হউক, 

তিনি মহারাজ হোলকরের নিকটে এই ভাবে পত্র লিখিলেন__“আমি আপ- 

নার দেশীয় অনেক ব্যক্তির নিকটে গুনিলাম যে, আপনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 

বিরোধী দিপাহীদদিগকে থান দ্রব্য দিয়াছেন। ইহাঁও আমার গোঁচর হইয়াছে 
যে, আপনি তাহাদিগকে কামান দিয়াছেন এবং আপনার অনিয়মিত অশ্থা- 
রোহী সৈনিক দিয়া তাহাদের সাহাষ্য করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সংবাদ 

অতিরঞ্জিত. হইতে পারে& আমি ইহাতে বিশ্বাস গ্বাপন করিব কি না, বুঝিতে 

পারিতেছি না। অতিরঞ্জিত সংবাদ আমার বিশ্বাসযোগ্য নহে। আপনি 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে অনেক বিষয়ে খণী। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ 

পক্ষ অবলম্বন কদ্ধিলে, “আপনার সর্বানাশ ঘটিতে পারে + আপনি যে, ব্রিটিশ 
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গবর্ণমেন্টের শক্রদিগের সাহায্য করিয়া এবং তাহাদের প্রতি মিত্রত। দেখাইয়া, 

আপনার স্বার্থহানি করিবেন, তাহাতে আমি বিশ্বাস করিতে পারি ন11” 

হাঙ্গারফোর্ডের পত্র প্রাপ্তিমাত্র তরুণবয়স্ক মহারাজ এই ভাবে উহার উত্তর 

দিলেন,__“আপনি যে সংবাদ পাইয়াছেন তাহ! কেবল অতিরঞ্জিত নয়-_সম্পৃ্ 

মিথ্য।। ইনোর এবং মৌতে য।হ! ঘটিয়াছে, তাহার জন্ত আমি যেরূপ ব্যথিত 

হইয়াছি, বৌধ হয়, আর কেহ সেরূপ হয়েন নাই। ব্রিটিশ গবর্থমেণ্টের সহিত 

বনধুত্বহ্তত্র হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইব, ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি না। আমি 
তাহাদের স্তায়পরতার বিষয় অবগত আছি। যে বন্ধু অধিপতি তাহাদের সহিত 

কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ এবং তাহাদের নিকটে সেই কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে 

সর্বদা উদ্যত, সেই ভূপতির প্রতি সন্দেহ প্রকাশের পুর্বে তাহাদের আত্ম- 
সম্মানই তীহাদিগকে নিরস্ত রাখিবে।” এই ভাবে পত্র লিখিয়া, মহারাজ 

হোলকর কাণেন হাঙ্গারফোর্ডকে ১ জুলাইয়ে সমস্ত ঘটন৷ জানাইবার জন্য 

দুই জন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে মৌতে পাঠাইয়া দিলেন। হাঙ্গারফোর্ড ত্তাহাদের 
নিকটে সমস্ত শুনিয়। সন্তষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন । 

এইরূপে ইন্দোরে রাজকীয় প্রাধান্ত বিলুপ্তপ্রায় হইল। গোলনাজদলের 

সাহসী সৈনিকপুরুষ এখন আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া! সকল বিষয়ে 

সুবন্দোবস্ত করিতে লাঁগিলেন। তিনি হুর্গরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত লোক- 

নিয়োগ ও খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহ করিলেন। তিনি সৈনিক-নিবাসের অক্ত্রাগার 

উড়াইয়া দিলেন | তিনি দুর্গপ্রাচীরে কামান সকল স্থাপিত করিলেন। তিনি 
এক মাস কালের উপযোগী যুদ্দোপকরণ প্রভৃতির সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। 

এখন তিনি উদ্ধতন কর্মচারীর অনুমতির প্রতীক্ষায় রহিলেন; কিন্তু বৃথা 
প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন। কোন আদেশলিপি তাঁহার নিকটে উপস্থিত 
হইল না। তিনি কর্ণেল ডুরাণ্ডের নিকটে পত্র লিখিলেন, কিন্তু তাহার পত্রের 
কোন উত্তর আসিল না। অগত্যা তিনি গবর্ণর-জেনেরলের প্রতিনিধিরূপে 

বোষ্াই গবর্ণর লর্ড এল্ফিন্ষ্টোনের সহিত পত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন । 
এই রূপে কাঁপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সাহসসহকাবে সমগ্র বিষয়ের কর্তৃত্বগ্রহণপূর্ববক 
গুরুতর কর্তব্যপালনে প্রস্তত হইলেন। যেকাঁধ্যে তাহার কোন অধিকার 
নাই, তিনি দেই কার্ধ্য সম্পাদন করিলেন। কর্ণেল ডুরাও “অনধিকার-চর্চার” 
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দোহাই দিয়। তাহাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু এ সময়ে ধাহারা এইরূপে 

“অনধিকার-চর্চা” করিয়াছিলেন, তাহারাই ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্তরক্ষায় 

সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এ বিষয়ের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে বিমুখ 

হইবে না।* 

ধা 

এই সঙ্কটকালে মহারাজ তুকাজীরাঁও হোলকরের মানসিক শাস্তি তিরো- 

হিত হইয়াছিল। অকন্মাৎ্ৎ কামানের গভীর শবে কর্ণেল ডুরাণ্ডের স্ায় 
মহাঁরাজও চমকিত এবং বিশ্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বুবিয়াছিলেন যে, তাঁহার 

সৈনিকেরাই কামান দাগিতেছে, কিন্তু কি উদ্দেপ্তে তাহার এই কার্যে প্রবৃত্ত 

হইয়াছে, ইংবরেজের কি তাহার নিজের বিরুদ্ধে এইরূপ কাধ্যের অনুষ্ঠান 

হইতেছে, ইহ! তাহার উদ্বোধ হয় নাই। তাহার প্রাসাদে নিরতিশয় গোল- 

যোগ ঘটিয়াছিল। তাহার অনুচরবর্গ সন্ত্রাসের আতিশয্যে ইতস্ততঃ প্রধাবিত 

হইতেছিল। তাহার সংবাদবাহকের| ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংবাঁদ দিয়া, 

তাহাকে অধিকতর উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। ম্থৃতরাং উপস্থিত সময়ে 

কি কর্তব্য, কোন্ পথ অবলম্বনীয়, কাহার পরামর্শের অনুবর্তী হওয়া আবশ্তক, 

তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই। এক বার এক রূপ সংবাদ তাহার 

গোচর হইল ) পরক্ষণেই আর এক রূপ সংবাদ উপস্থিত হইয়া, পূর্বতন সংবাদ 
বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। এইরূপে কোন বিষয়েরই স্থিরতা রহিল না। 

কিয়তক্ষণ পরে তরুণবয়স্ক মহারাজ যখন কিয়দংশে প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন 

আর একটি বিষয় তাহাকে নিরতিশয় অস্থির জরিয় তুলিল। তিনি শুনিলেন 

যে, গবর্ণর-জেনেরলের প্রতিনিধি-_বীরত্বদম্পন্ন ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষ রেপিডেন্সি 

পরিত্যাগপুর্বক পলায়নপর হুইয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন্ স্থানের অভিমুখে 

গিয়াছেন, তাহ! প্রানাদের কেহই বলিতে পারিল না। এক জন রাঁজনীতিজ্ঞ 

ও সাহসী ব্রিটিশ কর্মচারী যে, বিপত্তির সুত্রপাতমাত্রেই শ্বকীয় কর্মস্থল পরি- 

ত্যাগপুর্বক আত্মগোপনে উদ্যত হইবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই । 

এখন এইব্প অচিস্ত্যপূর্ব ব্যাপারে তাহার যেরূপ বিন্ময়ের পরিসীমা রহিল না, 
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সেইরূপ হুশ্চিন্তারও অবসান হইল না। তরুণবয়স্ক মহারাজ এখন আপনার 

চারি. দিকে ঘোরতর বিপদ দেখিতে লাগিলেন। 

কিন্ত ঘোরতর বিপন্ন, গভীর ছুশ্শস্তাগ্রস্ত ও বিষাদে একাস্ত অভিভূত 
হইলেও, মহারাজ হোলকর নৈরান্ঠে অবসন্ন হইয়৷ পড়িলেন না। তিনি 

বুবিয়াছিলেঁটা যে, ব্রিটিশ রেসিডেন্ট যখন পলায়ন করিয়াছেন, অধিকন্ত তাহার 
সৈগ্ত যখন রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছেন, তখন তাহার মুখে কলঙ্কের চিহ্ন 
পড়িয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে এই কলঙ্ক ক্ষালন করা, তিনি 
সর্বতোভাবে কর্তব্য বলিয়! স্থির করিয়াছেন। বেলা ৮টার মধ্যে সিপাহীরা 

উত্তেজিত হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। ১০॥৭টার সময়ে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট 

প্রভৃতি রেপিডেন্সি পরিত্যাগ করেন। এই ছুই ঘণ্টার মধ্যে মহারাজ হোঁল- 

করের সমক্ষে নানারূপ সংবাদ উপস্থিত হয়। পরক্ষণে তরুণবয়স্ক মহারাজ 

কিয়দ্ংশে সুস্থির হইয়া, আপনার কর্তব্যসাধনে উদ্ভত হইলেন । ইন্দোরে 

যে কয়েকটি ইউরোপীয় এখন পধ্যস্ত অবস্থিতি করিতেছিলেন, মহারাজ 

তাহাদিগকে আপনার প্রাসাদে লুকাইয়া রাখিলেন। বেল! ৯টার . পূর্বে 
সাঁদত খা আহত ও রুধিরে রঞ্জিত হইয়া! অশ্বারোহণে মহারাজের সমক্ষে 
উপস্থিত হইল, এবং মহারাজকে কহিল যে, নে রেমিডেন্নি আক্রমণপূর্বক 

একজন সাহেবকে আহত করিয়াছে । মহারাজ অবিলম্বে তীহাকে অবরুদ্ধ 

করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। ১ল! জুলাই এইরূপে অতিবাহিত হইল। 
ইহার পর ছুই দিন ইন্দোরে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে লাগিল।  সিপাহী- 
দিগের গ্তায় সাধারণ লোৌকেও্জীজ্াতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শাস্তি ও 
শৃঙ্খলার মঙ্গলময় নিয়ম সর্বাংশে অন্তহিত হইল। উত্তেজিত লোকে নানা 
স্থানে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। নানাস্থানে সম্পত্তি বিলুঠিত হইল। মহা. 
রাজের প্রতৃত্ব ও ক্ষমতা যেন কোন অচিন্তনীয় শক্তিতে বিলুপ্ত হুইয়৷ গেল। 
মহারাজ ছুই দিন প্রতীক্ষা করিলেন। এই . ছুই দিনের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্ঠ 
তাহার সাহায্যার্থে. উপস্থিত হইল না। উত্তেজিত লোকে অধিকতর উত্তে- 
জনার পরিচয়. দিতে লাগিল। তাহারা মহারাজের নিকটে আশ্রিত খুষ্টান-. 
দিগকে চাহিল। মহারাজের শিক্ষক উমেদ সিংহকেও তাহার নিকটে 
পাঠাইতে কহিল। এইরূপে প্রতি কার্য্ে তাঁহাদের বলবনতী . জিথাংসার 
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পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। চারি দিকে ভয়ঙ্কর কাও দেথিষ্না, মহারাজ 

আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ৪ঠ1 জুলাই কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর 
সমভিব্যাহারে অশ্বারোহুণপূর্বক এক হস্তে শাণিত বড়শ' ধরিয়া, উত্তেজিত 

সিপাহীদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাহার উপস্থিতিতে জনকোলাহল- 
ময় শিবিরে অপূর্ব দৃশ্তের আবির্ভাব হইল। যাহারা! মুহূর্তকাল পুর্বে্চ্ছ খল- 

ভাবের একশেষ দেখাইতেছিল, তাহারা সহস৷! প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল, 

এবং গম্ভীরভাবে গভীর ওৎস্থক্যসহকারে মহারাজের দিকে দৃষ্টিযোজন! করিয়া 
রহিল। মহারাজের নবকিশলয়দলের স্যায় সুগঠিত সুন্দর দেহ, দীত্তিময় 

লেচিনযুগল এবং অসামান্ত দৃঢ়তার পরিচয়স্থচক মুখমগ্ুল দর্শনে তাহাদের 
বলবতী জিদ্বাংসা ও বিলুঠনপ্রবৃত্তি তিরোহিত হুইল।' মহারাজ ধীরভাবে, 
যথোচিত গাস্তীর্যযসহুকারে, সুষ্পষ্টন্বরে তাহাদিগকে কহিলেন-_প্প্রাসাদে 

যে সকল ইউঝোপীয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার! যত দিন জীবিত 
থাকিবে, ততদিন আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিব। তাহারা লোকাস্তরিত 

হইলেও তাহাদের দেহ কাহাকেও দেওয়া হইবে না। আমি নিজের জীবন 
দিব, তথাপি আশ্রিতদ্দিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব না। তোমরা 
হংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া, আমার আদেশের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়াছ। 

ধর্মের" নামে কাহাকেও আক্রমণ করা কোন শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। 

গ্রকৃত ধর্ম এক জনকে অপরের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে উপদেশ 

দেয় না। এখন তোমর! ধর্দের নামে বিলুষ্ঠনে নিরস্ত হও, নচেৎ আমি রাজার 
কর্তব্যপালনের জন্ত' তোমাদের বিরুদ্ধে অস্রক্টঘারণ করিব”। উত্তেজিত 
সিপাহীগণ আপনাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল না। তাহারা এই ভাবে মহা- 
রাজের কথার উত্তর দিল--_”আপনি আপনার পূর্বতন মহারাজ যশোবস্ত বাঁও 

হোলকরের বীরত্বের কথা মনে করিয়।! দেখুন, অধিক গর্ব ও কৃতত্বতা প্রযুক্ত 

ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের' দৌভাগাতারকা। অন্তমিত হইয়াছে। এখন আপনি 
হস্তধূত বড়শা! কাধে লইয়া, আমাদিগকে দিল্লীর অভিমুখে পরিচালিত করুন । 

আপনি এ বিষয়ে বিমুখ হইয়া, স্বকীয় কাপুরুষত্বের পরিচয় দ্রিবেন না” কিন্ত 
মহারাজ হোলকয্প এই কথার ঘথোচিত উত্তর দিতে বিমুখ হইলেন না।' তিনি 
পূর্বের স্তায প্রশীস্তভাবে এবং গম্ভীর ও উদ্নত স্বরে কহিলেন যে, তিনি পুর্ব- 

১৮ 
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পুরুষদিগের স্তায সাহদী ও ক্ষমতাশালী নহেন, অধিকত্ত তিনি মহিলা! ও বালক- 

বালিকাদিগকে বৃধ করা র্শধ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন ন1।. যাহার! ইহা 
করে, তিনি তাহাদের উপযুক্ত সহচর নহেন। মহারাজের এই কথায় উত্তেজিত 

হিন্দু সিপাহীগণের অনেকে বুঝিল যে, এই সকল বৃশংসজনক কর্ম হিন্দুশাস্ত্রের 

অনুমোদিত নহে। মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যের স্থাপরিত1 শিবাী ব্যবস্থা করিয়া 

গিয়াছেন, ঘে, ধের সময়ে গাভী, ক্কষক এবং স্ত্রীলোকের অনিষ্ট কর] কোন- 

ক্রমে বিধেয় লছে। 

অন্ধারাজ হোলকর অতঃপর প্রাসাদে প্রত্যাবৃদ্ টিক ৷ উত্তেজিত সিপাহী- 
গণ কিয়দংশে গ্রশাস্তভাব অবলম্বন করিল। জনসাধারণ নগরবিলুষ্ঠনে নিবৃত্ 
হুইল। সিপাহীরা সং গৃহীত কামান ও অর্থাদি লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান 
করিল।- মহারাজ ব্রিটিশ কোম্পানির যত টাকা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, 

তৎসমূদয়ের সহিত আশ্রিত ইউরোপীয়দিগকে বিশ্বস্ত অনুচরগণ দিয়া, মৌর 
র্গে কাণ্ডেন হাঙ্লারফোর্ডের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্যতীত তাহার 
মণিমৃক্তা ও কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি নিরাপদে রাখার জন্ত খ্রস্থানে 
প্রেরিত হইল। যে দিন সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে, 

সেই দিনেই মহারাজ, রলবস্ত রাও নামক এক জন বিশ্বস্ত কর্মচারীর হাত দিয়া 

রেসিডেম্সিতে কর্ণেল প্লটের নিকটে এক খানি পত্র পাঠাইয়া দেন। এই 

পত্রে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৈনিকদল এখন তর্দীয়্ 

আদেশ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে । ইহাদের উপর এখন তাহার কোন কর্তৃত্ব 
নাই। ইহারা গব্ণমেন্টের ছিরোধী সৈনিকদিগের বিপক্ষে, দণ্ডান্মান হইতে 
অসন্মত হইয়াছে। এ দিন তিনি খোম্বাইয়ের গবর্ণর লর্ড এল্ফিন্ষ্টোনের 
নিকটেও এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রেও তিনি ঘটনার. আনুপূর্বণিক 

বিবরণ দি আপনার বিশ্বস্তত৷ প্রতিপন্ন করেন, এবং সেনাপতি. উদ্বরথকে 
বত শীত সম্ভব, ঘটনাস্থলে পাঠাইয়। দিবার জন্ত বিখেন। কর্ণেল: ডুরা্ডের 
ন্কিটেও তিনি এট ভাবে পত্র পাঠাইতে বিমুখ হয়েন নাই।. খইরূপে 'ভিনি 
মকল বিষয়েই ব্রিটিশ গব্ণমেশ্টের প্রতি সৌন্ত্ত ও বশ্বস্তভাবের গরিভয় দেন । 

| ইহার মধ্যে যহারাজ্ এক বিষয়ে. দিরতিশয় উদ্ধিগ্ন হইয়া উঠিঙেন। 
তিনি গুনিতে পাইবেন মে, কাণডেন হাচিন্ল্ন. মাববের- অন্বর্গত আদার 
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অধিকস্ত কর্তৃক তর্দীয় ছুর্গে অবরুদ্ধ, হইয়াছেন, আমজীরা মহারাজ শিলের 
একটি করদ জনপদ ।  কাণ্ডেন 'হাঁচিন্সন্ ইঞ্গোরের রেপিডেগ্টের অর্ধীনে 

ভীলদিগের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের এজেপ্টের কর্মে নিয়োজিত ছিলেন তিনি স্যার 
রবার্ট হামিপ্টনের একটি ছৃহিতার পাণিগ্রহণ করেন। মহারাজ হোলক্র 

হামিপ্টনের পরিবারবর্গকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই মনে করিতেন ' সুতে়াং 
তিনি কাণ্ডেন হাঁচিন্ষনের বিপদে স্থির থাকিতে পারিজেন না1. কিন্ত কাণডেল 

এবং তাহার সহচরগণ বন্দীভাবে ছিলেন না। গ্তাহারা: ভৃপাধরলামক 
স্থানে ভীল সৈনিকদিগের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভূপারক্সাম- 
জীরার একটি নগর। এই স্থানের রাজপুত রাজার এক হাজার পঞ্চাতি 
ছিল। ইনি-মালবের ভীল সৈন্তের ব্যন্ নির্ববাহার্থে প্রতিবর্ষে' নির্দিষ্ট টাকা 
দিতেন। ২র! জুলাই ভূপাবরে এই সংবাদ-পছ'ছে যে, মহারাজ হোলকরের 
সৈন্ধ ইন্দোরের রেসিডেম্সি আক্রমণ করিয়াছে এবং মহারাজ ্বয়ং আক্রমণ- 

কারী সৈনিকদ্দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন । . এই নংবাদে- মালবের কু 

কষুত্র জনপদের জধিপতিগণ দাতিশয় চঞ্চল হুইয়া, উঠেন। কাণগ্ডেন হাচিন্সন্ 

তূপাবরে ছিলেন) তিনি শুনিতে পাইলেন যে, আমজীরার সৈনিকগণ' তাহা- 

দিগকে আক্রমণ: করিতে উন্চত 'হইয়াছে। তৃপাবরে হুই-শত ভীল.টসন্ত 
ছিল।- হাচিন্সন্ এই -সৈনিকদল জাইম্বা, আপনাদের অধ্যুষিত -্থানরক্ষাঙ্ 
কৃতসঙ্কল্প হয়েন।  ত্রা জুলাই নিশীথকালে তাহাদের নিকটে আমজীরার 
নিকটবর্তী. ধারনামক এক ক্ষুদ্র অনপদ. হইতে এই. সংবাদ উপস্থিত হয়, ষে, 

কতকখুলি-মুমলমান সৈনিক উত্তেজিত হুইয়/ভূপাবরের "অভিমুখে অগ্রয়য় 
হইতেছে। -এই.সমক্কে কেবল-৩* জন ভীঞ ঠসনিক'মাত হাচিন্দনের নিকটে 
ছিল” 'অবপিষ্ট ভীলগণ জন্স্ত : €ইয়৷ পলাকন করিয়াছিল: এজন. কাংগুন 
হাচিন্সন্. এবং ডাহার এক জন:ইউরোপীয় সহচর ' রক্ষণীয় মহিনা-ও বারক- 
বালিকাধিগকে- লইয়া ছন্মবেশে : পল্ায়নের সন্বক্প করিলেন তাহারা বিশ্বস্ত 

ভৃত্যদিগকেবলিয়! দিলেন..যে, ক্ষে₹ জিজ্ঞান! কিলেই : হেন, তাহারা বরগা- 

গামীপারদীক বণিক 'বলিয়।: আখনাদেরর . পরিচর : দেয় ।...ক্াাঞ্টেন হাচিস্সন 
প্রভৃতি এইরূপ বণিকের বেশে জবষলানাসকাস্থানের অদ্থিসুখে প্রস্থান 'কাকেন। 
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জনপদের অধিপতি যোধপুরের রাঠোর ভূপতিদিগের বংশসভূত। জবুয়া রাক্যে 

প্রধানতঃ অপেক্ষাকৃত সভ্যতামম্পন্ন ভীলের অধিবাম। পলাতকগখ জবুয়ার 

মমীপবর্তী হইয়। ,আপনাদের রক্ষার্থে কতিপয় সৈনিককে পাঠাইয়া দিবার 

জন্য তত্রত্য তরুণবয়স্ক ভূপতির নিকটে এক জন সওয়ার প্রেরণ করেন। 

পলাতকেরা জবুয়াতে পদার্পণ করিতে না করিতেই শুনিতে পাইলেন যে, 

আমজীরার একদল সৈন্ভ তাহাদের অনুসরণ করিতেছে । যাহ হউক, 

যথাপময়ে জবুয়া হইতে এক শত ভীল সৈম্ত উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের 

আশঙ্কা,দুর হইল। তাহার] নিরাপদে একটি গ্রামে উপনীত হইলেন। গ্রামা- 
ধ্ক্ষ আপনার আহানীয় দিয়া তাহাদিগকে পরিতোধিত করিলেন। তাহারা 

রাত্রিকালে এক জন মগ্ব্যবসাঁয়ীর বাঁড়ীতে অবস্থিতি করিয়। পরদিন জবুয়ার 

অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ৫ই জুলাই প্রাতঃকালে তাহার। অক্ষতশবীরে 

নির্দিষ্ট স্থলে উপনীত হইলেন । 
জবুয়ার অধিপতি যোড়শবর্ষাঁয় বালক | অগ্রাপুবয়স্ক হওয়াতে ই'হার 

পিতামহী রাজ্যশাসন করিতেন। ইনি আশ্রিত পলাতকদিগকে রক্ষা করিবার 

নুবন্দোবস্ত করিলেন। কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুত এই উদ্দেশ্তে নিয়োজিত হইল। 

রাঁজসরকারে কতকগুলি আরব ছিল। ইহার/কাফেরের আগমনে উত্তেজিত 
হহয়! উঠিল। কিন্তু পক্ষক রাজপুতগণ ইহাদ্দিগকে পলাতকদিগের আশ্রয়- 

স্থানের নিকটে আসিতে দিল না। পলাতকগণ এইরূপে রাজপিতামহীর 

অনামান্ত দয়ায় ও সৌজন্যে নিরাপদে রহিলেন। জবুয়ার অধিপতি পলাতক: 
দিগকে বলপুর্ধক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন শুনিয়া, মহারাজ হোলকর 

স্বাহাদের উদ্ধারার্৫থে একদল সৈন্ত পাঠাইলেন। কিন্ত যখন প্রকৃত সংবা 

তাহার গোচর হইল, তখন তিনি প্রেরিত সৈনিকর্দিগকে প্রত্যাবৃত্ব হইতে 
আদেশ দিয়া, পগাতকদিগকে আনিবার জন্ত কতিপন্প রক্ষক পাঠাইলেন। 

রক্ষকগণ ৯*ই জুলাই জবুয়ায় উপস্থিত হইল। গলাতকগণ ১২ই আপনাদের 
আশ্রযদাত্রী সদাশয়া৷ রাজপিতামহীর নিকটে বিদায়. লইলেন। মহারাজ 

হোলকর লেফ্টেনেন্ট হাচিন্সনকে ইন্দোরে আসিতে লিখিয়াছিলেন। 
হাচিন্সন এ নম্বন্ধে উল্লেখ করিয়ছেন যে, মহারাজ হোলকরের বন্ধুত্বের উপর 

তাহার দুঢ়বিশ্বাস ছিল। তিনি তর্দীয় সৈনিকিগের হস্তে আপনার পন্ধিবার- 
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বর্গের রক্ষার ভার দিতে সম্কুচিত হয়েন নাই। কিন্তু মৌতে যে সকল ইউ- 

রোপীয় ছিল, তাহারা উপস্থিত সময়ে এতদ্েশীয় সৈনিকদলের মধ্যে উত্তে- 

জনার নিদর্শন দেখিয়া, লেফ্টেনেণ্ট ছাচিন্সনকে ইন্দোরে থাকিতে পরামর্শ 
দিলেন না। যাহা হউক, হাচিন্সন উপস্থিত বিপত্তিকালে মহারাঁজকে 
স্ুপরামশ দিবার জন্য রেপিডেন্ির কার্ধ্যভার গ্রহণ করিলেন। কাগপ্তেন 

হাঙ্গারফোর্ড সবিশেষ ক্ষিপ্রকারিকার সহিত যে কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন এবং সাতিশয় দক্ষতার সহিত যাহ! সম্পন্ন করিয়! তুলিয়াছিলেন, এই- 
রূপে তাহ কাণ্তেন হাচিন্সনের উপর সমর্পিত হইল। 

উপস্থিত সময়ে ব্রিটিশ রেসিভেন্ট কর্ণেল ডুরাও যে ভাবে মহারাঞ্জ হোল- 
করকে দেখিয়াছিলেন এবং মহারাজ শ্বয়ং যে ভাবে কার্য করিয়া, রেসিডেপ্টের 

নিকটে আপনার প্রতি আরোপিত কলঙ্কের ক্ষালন করিয়াছিলেন, তদ্ধিষয়ে 

মতভেদ আছে। এক পক্ষ ডুরাণ্ডের অনুষ্টিত কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন 

অপর পক্ষ সমুদয় বিষয়ের আলোচনা পূর্বক মহারাজকে সর্ধাংশে নির্দোষ ও 

রেসিডেন্সি আক্রমণসংক্রাস্ত ব্যাপারে নিলিপ্ত বলিয়া নিরশ করিয়াছেন। এখন 

মহারাজ ও রেম্সিডেণ্ট, উভয়েই কালের পরাক্রমে সংসারক্ষেত্র হইতে অপসারিত 

হইয়াছেন। উভয়েই এখন দিন্না বা প্রশংসার অতীত হইয়া পড়িয়াছেন। 

উভয়ের কার্যযই এখন ব্ছ বৎসরের অতীত ঘটনার মধো পরিগণিত হইয়াছে। 

এখন অপক্ষপাতে উভয়ের কার্ষ্যের আলোচন| করিলে উদ্বোধ হইবে যে, কর্ণেল 

ডুরাণ্ড সবিশেষ বিচারবিতর্ক না! করিয়া, মহারাঁজকে মিখ্যাপবাদে দূষিত করিয়া- 
ছেন। মহারাজ স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, তাহার দরবারের যে 
সকল দৈস্ত রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছে, তাহার! স্বগ্রধান হইয় উঠিয়াছে। 
এই সকল উচ্ছঙ্খল সৈনিকদিগের উপর এখন তাহার কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই। 
তিনি কর্ণেল ভুরাগুকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ধনাগারের অর্থ 
এবং আপনার রত্বাদি 'নিরাপদে রাঁখিবার জন্ত মৌতে ব্রিটিশ রেসিডেপ্টের 
নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরাক্রম পর্য-াদত্বর 
করিবার জন্ঠ সেনাপতি উডভ্বরণকে যত শীপ্র সম্ভব, পাঠাইগ্প দিতে বোস্বাই 
গবর্ণর লর্ড এল্ফিন্ষ্টোনের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । তিনি ইহা 
অপেক্ষা বিশ্বস্ততার পরিচয় .দিয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিত নিপাহীদিগের 
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সমক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, নির্ভয়ে কহিয়াছিলেন যে, তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, 
তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন, তথাপি আশ্রিত ইউরোপীক্মদিগকে উত্তেজিত সিপাহী- 

দিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন না। তাহার এই সকল কার্ষ্য ব্রিটিশ গবণ- 
মেন্টের প্রতি তর্দীয় অপরিসীম অন্গরাগের পরিচয় দিতেছে । তীয় পদাতি- 

দলের অধ্যক্ষ বংশগোপালকে তিনি কোনরূপে উৎসাহ দেন নাই । সাদত 

খাকেও তিনি কোনরূপ প্রশ্রয় দিতে উদ্ভত হয়েন নাই। তাহার আদেশে 

সাদত খা অবরুদ্ধভাবে ছিল। সে ১৮৭৪ অবের সেপ্টেম্বর মাসে ধৃত 

হইলে খিচারের পর তাহার ফাঁসি হয়। বিচারকালে সাদত খা স্বীকার 

করিয়াছিল যে, হোলকরের দরবারের কাহারও নিকট হইতে সে রেসিডেন্সি 

আক্রমণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার সহষোগীদিগের মধ্যে 

সকলেই মুসলমান ছিল। পদাতিদিগের অধ্যক্ষ বংশগোপাল ইহার মধ্যে 

ছিলেন না ।* পাছে তাহার উপস্থিতিতে উত্তেজিত সিপাহীগণ উৎসাহিত হইয়। 

উঠে, এই আশঙ্কায় মহারাজ হোলকর ১লা৷ জুলাই আক্রমণের সংবাদ “শুনিয়াই, 

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েন নাই। ইহার পর তিনি খন দেখিলেন যে, ছুই দিন 

অতীত হুইল, ব্রিটিশ সৈন্ত ্রাহার সাহাধ্যাথে উপঠ্িত হইল না, এদিকে 

লোকে যখন অধিকতর অত্যাচারপরায়ণ হইয়া উঠিল, তখন তিনি স্থির 

থাকিতে না পারিরা, দিপাহীদদিগকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য তাহাদের 

নিকটে উপস্থিত হইলেন । এই সময়ের মধ্যে তিনি বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের 

উপকারসাধনে কখনও বিমুখ হয়েন নাই । ইহাতে তাহার ধীরতা ও বুদ্ধিমত্তার 

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । ফলতঃ যাহারা ধীরভাবে ও সুঙ্ষরূপে উপস্থিত 

বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা মহারাজ হোলকরের কোন দোষ 
দেখিতে পান নাই। বোদ্বাইয়ের গবর্ণর মহারাজকে নির্দোষ বলিয়! নির্দেশ 
করিয়াছেন। কাণ্ডেন হাঙ্গারফোর্ড মহারাজের বিশ্বস্ততাসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ 

হইয়াছেন। এঁতিহামিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত মহারাজের বিশ্বস্ত- 

ভাবের প্রশংনা করিয়া গিয়াছেন । 1 
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- ইন্দোর 1. ১৪৩ 

'আর কর্ণেল ডুরাণ্ড? ডুরাণ্ড অগ্রপশ্চাৎ্থ না ভাবিয়া, সহসা! আতত্বগ্রত্ত 

হইয়া, রেমিডেন্সি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ত্তীহার, পক্ষে হেতুবাদ এই 
যে, আক্রমণকারী সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্র স্থসজ্জিত ছিল; তাহার বাসগৃহ আত্ম- 

রক্ষার উপযোগী ছিল না) মৌতে গবর্ণমেণ্টের যে সৈম্ত ছিল, তাহার৷ 

আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত ছিল না) যাহারা এই সমন্বে 

বিশ্বস্তভাবে ছিল, তাহাদের সংখ্য। নিতান্ত অল্প ছিল; মহারাজ হোলকর ইচ্ছ। 

করিয়াই হউক, ঝ৷ ক্ষমতা ন1! থাকাতেই হউক, আাক্রমণকারী সৈনিকদিগকে 

শাসনে রাখিতে সমর্থ ছিলেন না। এই সকলে কারণে ডুরাঁওড পলায়ন করেন। 

কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনায় 'প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মৌতে সাহসী ও সাহায)কারী 
সৈনিকের অভাব ছিল না। কাণ্ডেন হাঙ্গারফোর্ড আপনার কামান ও গোল- 

নাজ সৈন্যের সহিত সুসজ্জিত ছিলেন। তিনি কাহারও দিকে দৃক্পাঁত না 
করিয়া, একাকী যেরূপে শৃঙ্খল! রক্ষা করেন, তাহাতে তাহার সাহদ ও 

ক্ষিপ্রকারিতার যথোচিত প্রশংসা করিতে হয়। কর্ণেল ডুরাও ন্বয়ং সৈনিক- 
পুরুষ; তিনি যুদ্ধকার্য্যে অভ্যস্ত ; যুদ্ধস্থলে কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিতে কৃতহস্ত । 

কাণ্তেন হাঙ্গারফোর্ডের সহিত সম্মিলিত হইলে, তিনি অনায়াসে গোলযোগ 
নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু ইহী, না করিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি বেসিডেক্গি 

পরিত্যাগপুর্ধক মহারাজ হোলকরের উপর অযথারূপে কলঙ্কের আরোপ 

করিয়াছেন, ইহাতে তিনি যে সহৃদয়গণের নিকটে নিজেই কলঙ্কিত হইয়াছেন, 

তাহ তাহার উদ্বোধ হয় নাই। বোম্বাই গবমেন্ট তাহার আকম্মিক পলায়ন" 
সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই প্রসঙ্গে ছুইটি বিষয় বিচাধ্য হইয়া উঠে, 

হয়, মহারাজ বিশ্বাসঘাতক, ন! হয়, ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বিনা কারণে. ইন্দোর 

হইতে পলায়নে তৎপর । গবর্ণমেন্ট এততসম্বন্ধে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা 

করিয়া, শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ গবর্ণর-জনেরলের এজেপ্ট বিনা কারণে 

ইন্দোর হইতে পলাইয়াছিলেন, এই বিষয় স্থির করিয়াছিলেন ।* : কর্ণ 
ডুরাও্ড কেবল মহারাজ হোলকরের উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াই নিরস্ত হয়েন 

নাই। এই প্রসঙ্গে ধার নামক একটি ক্ষুদ্র রাজা অধিকার করিবারও গ্রস্তার 
করিয়াছিলেন। যেহেতু ধারের রাঁজা যখন অপ্রাপুবয়স্ক, তখন তাঁহার বেতনভোগী 

॥ কু ও 
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সৈনিকগণ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু কোম্পানির 

ডিরেক্টরগণ বিরোধী হওয়াতে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। ডিরেক্টরগণ 

ভারত-গবর্ণমেন্টের নিকটে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন-_-“আমরা এ বিষয়ে শান্তি- 

বিধান করিতে পারি না। যখন সমগ্র জগতের বিদিত হইয়াছে যে, গোবা- 

লিয়র ও ইন্দোরের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজ্য, অধিক কি, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও আপনা- 

দের সৈশ্ঠশাসনে সমর্থ হয়েন নাই, তখন ধার অথবা অন্য কোন ক্ষুদ্র, ছর্ব্বল 

রাজ্য আপনার সৈনিকর্দিগকে শাদনে রাখিতে পারে নাই বলিয়া, আমর! 

কোনরূপ শাম্তবিধান করিতে পারি না। আপনার ঘরে আপনি আগুন 

দিবার পর, যখন অনলশিখা প্রজপিত হইয়া উঠে, এবং যখন উহ? পাশ্ববর্তী 

প্রতিবাসীদিগের গৃহে পর্্যস্ত বিস্তৃত হয়, তখন এঁ সকল প্রতিবানীকে 

অপরাধী স্থির কর! যেরপ স্তায়সঙ্গত, কর্ণেল ডূরাণ্ডের উপস্থিত কার্য্যও 
সেইরূগ স্তায়সঙ্গত বলিয়া! বোধ হইবে ৮ ফলতঃ কর্ণেল ডুরাণ্ডের অবৈধ 
কার্য্যের অনুমোদন প্রযুক্ত যে, মহারাজ হোলকরের বৈধকার্ষ্যের অবমানন! 

এবং তজ্জন্ তাহার স্বার্থ হানি হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । * 

ডুরাণ্ড মহারাজকে যেজালে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, মহারাজ দীর্ঘকাল 
পর্য্যন্ত তাহ! বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাহার সন্মান- 

রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইরাছিলেন, কিন্তু ভারত-গবর্ণমেন্টের পররাষ্্ীবিভাগের 

কর্মচারী এই কাধ্যে বাধ! দ্দিতে বিমুখ হয়েন নাই। বোর্ড অব্ কণ্ট্বোলের 

সভাপতি ল ষ্টান্লি (পরে লর্ড ভার্ব্বি) ৯৮৫৮ অব্দের ৮ই জুলাই গবর্ণর- 

জেনেরলের নিকটে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন--“যে সকল ভূপতি ও সর্দার প্রভৃতি 

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্তভাব দেখাইয়াছেন, তাহাদিগকে, ভূসম্পত্তি দান 
করিয়াই হউক, বা অন্ত কোনরূপেই হউক, সন্মানিত করিবার জন্য যেরূপ 

অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহ! এ নকল বিশ্বস্ত ভূপতিদিগের নামের তালিকার 

সহিত আবিলঙ্গে আমাদিগকে জানাইবেন । আমাদের বিশ্বাস যে, আপনি এই 
তালিকায় সব্ধাগ্রে মহারাজ শিন্দে, হোলকর এবং নেপালরাজের নাম স্থাপন 
করিবেন। কিন্তু গবর্ণর-জেনেরল লর্ড কানিং মহারাজ হোলকরকে পুরস্কৃত 

নু 

26275 56০) 77727177277. £. 376. . 



ইন্দোর। ”১৪৫ 

করিতে সম্মত হয়েন নাই। তিনি ইন্দোরের ঘটনার উল্লেখপুর্ববক বোর্ডের 
সভাপতির নিকটে মহারাজকে পুরস্কার দানের অযোগ্য বলিয়! নির্দেশ করেন। 

১৮৬৪ অনেের ৪ঠ1 জুলাই ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী স্তার্ চার্লম্ উড (পরে 

লর্ড হালিফাক্স্), মহারাজ হোলকর কি জন্য অন্তান্ত ভূপতিদিগের সমক্ষে 

সম্মানের অযোগ্য হইলেন, তাহ! তদানীন্তন গবর্ণর-জেনেরল স্যার জন্ লরেন্সের 
(পরে লর্ড, লরেন্দ,) নিকটে জানিতে চাহেন। এই সময়ে কর্ণেল ডুরাগড 
পররাষ্রবিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন । তিনি কারণ নির্দেশস্থলে সেই পুরাতন 
কথার পুনরুল্লেখ করেন । লর্ড মৈয়ো! গবর্ণর-জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হুয়া, 

মহারাজের এইরূপ অসম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এ সময়েও 

পরবাষ্রবিভাগে পর্বতের স্তায় অটল ছিলেন। এ বিভাগের তদানীস্তন সেক্রে- 
টারী এচিমন্ সাহেব (পরে স্তার্ চার্লস্ এচিসন্) আবার সেই ১৮৫৭ অকের 

১লা জুলাইয়ের ঘটনার উল্লেখ পূর্বক নির্দেশ করেন যে, মহারাজ ৫ই জুলাই 
পর্যন্ত এ বিষয়ে সর্বতোভাবে ওদান্তের পরিচয় দিয়াছিলেন।* এইরূপে এক 
ষ্টেট সেক্রেটারীর পর অন্য এক ষ্টেট সেক্রেটারী, এক গবর্ণর.জেনেরলের পর 
অন্ত এক গবর্ণর-জেনেরল মহারাজ হোলকরের বিষয় অন্সন্ধান করেন। 

কণেল ডুরাপ্ডের নির্দিষ্ট এক পুরাতন ও যুক্তিবহিভূতি কথাতে সকলকে নিরন্ত 
হইতে হয়। কিস্তু ইতিহাস এই আরোপিত কলঙ্কের গ্রঙ্গালনে উদাসীন 
থাকে নাই। কে, মালিসন্ প্রভৃতি এঁতিহাসিকগণ মহারাজ হোলকরের 
সম্মান রক্ষা কবিয়াছেন। মহাঁরাঁজও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে “ভারতনক্ষত্র” 

উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এদিকে কর্ণেল ডূরাঁগও উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে 
নিয়োজিত হইতে থাকেন। তিনি পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী, গবর্ণর- 
জেনেরলের কৌন্সিলের সন্ত এবং শেষে পঞ্জাবের লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণর হয়েন। 
কিন্তু নিতান্ত ছুঃখের বিষয় যে, তিনি দীর্ঘকাল আপনার প্রাধান্ত ও উচ্চ 
আশ।র ফল ভোগ করিতে পারেন নাই। নিয়তি এ বিষয়ের বিরোধী হইয়! 

উঠে। রাজকীয় সম্মান ও উচ্চপদের মধ্যে স্তাঁর্ হেন্রি ভুরাড দেহত্যাগ 
করেন। | | 
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উত্তরপশ্চিমের লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণর কল্বিন্ সাহেব মধ্যপ্রদেশের মহারাষ্ট্র 

ভূপতিদিগের শাসিত জনপদনন্বঞ্ধে যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আর 

একটি বিস্তৃত জনপদও তাহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল । রাজপুতনা- 

প্রদেশের রাজপুত ভূপতিগণ আপনাদের অধিকৃত ভূখণ্ডে শাসনদণ্ডের পরিচালনা 

করিতেছিলেন। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে তাদৃশ এঁক্য বা সমবেদন! ছিল ন1। 
স্থৃতরাং উপস্থিত সময়ে পরম্পর-বিচ্ছিন্ন জনপদগুলি একস্থত্রে গ্রথিত হইবার 

সম্ভাবন। ছিল না। রাজপুত ভূপতিগণ সুখে ও শান্তিতে কাপষাপন করিতে- 

ছিলেন। ব্রিটিশ গবর্থমেণ্টের উপর তাহাদের কোন বিষয়ে বিরক্তি জন্মে নাই । 

তাহাদের পূর্বপুরুষগণ মুসদমান, মরাঠা ও পিগারীদিগের হস্তে কিরূপ 

নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা তাহার! বিস্বত হয়েন নাই। ইংরেজের অধিকারে 

এই উপদ্রব নিরাক্কত হইয়াছিল। সিপাহী-বিপ্লবের পুর্ধে এক বার জনরব 

উঠিয়াছিল বে, গবর্ণমেন্ট রাজপুত্তরাজ্য আপনাদের অধিকারভূক্ত করিবেন। 
এই জনরব যে, সর্বাংশে অল।ক, তাহা বিলাতের ডিরেক্টর-সভা 'স্পষ্টাক্ষরে 
নির্দেশ করেন। কিন্তু অন্ত একটি বিষয়ে রাজপুতনার অধিবাসীদিগের হৃদয় 

নিরতিশন্ন চঞ্চল হইয়া উঠিরাছিপ। সিপাহী-যুদ্ধের গ্রারস্তে অন্তান্ত স্থলে 

যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ গাজপুতনাতেঞ্ড লোকের বিশ্বাস জন্িয়াছিল যে, 

গবর্ণমেন্ট তাহাদের ধর্মনাশ ৪ জাতিনাশে কৃতসঙ্কল্ল হইয়াছে । কেহ কেহ 

দিল্লীর বাদশাহের আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সব্বন্ধে নানা কথা বলিতেছিল। 

এইরূপ বিশ্বাস, এইরূপ ধারণা লৌকের অজ্ঞত। হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। 

ইহ] হইতে সহসা যে, কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা বোধ হয় নাই। কিন্তু 

আগরার কর্তৃপক্ষ বীরত্ব প্রসিদ্ধ রাজপুতদিগের বিষয় ভাবিতেছিলেন । আশঙ্কিত 

বিপদের ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও অমূলক গভীর দ্রশ্চিস্তা তাহাদের হৃদয় হইতে অপ- 
সারিত হয় নাই। 

রাজপুতন। মিবার, জয়পুর, মাড়বার প্রভৃতি ১৮টি রাজ্যে বিভক্ত । ইহার 

মধো ১৭টি রাজ্যে রাজপুত হিন্দু নুপতিগণ শাসনদণ্ডের পরিচালন! করিয়া 

থাকেন। অষ্টাদশ রাজ্যটি মুনলম[ন নৃপতির শাসনাধীন। বিখ্যাত পিগারী 

সর্দার আমীর খার বংশধরের! এই রাজ্যে আধিপত্য করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ- 
গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে রাজপুতনার অন্তর্বর্তী উক্ত অষ্টাদশ রাজ্য- টঙ্কের কর্তৃত্ব 
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পাইয়া ইহার! টঙ্কের নগর বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। যাহা! হউক, এই 

আঠারটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টি রাজ্যের শাসনকাধ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 

নিয়োজিত এজেন্ট কর্তৃক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । রাজপুতনার অনেক স্থান 

বৃক্ষলতাপরিশৃন্ত মরুভূমিতে সমাবৃত। কোন কোন স্কান উন্নত পর্ধতমালায় ও 

হরিদর্ণ বুক্ষরাজিতে সুশোভিত, দূর হইতে দেখিলে উহ্! সুচিত্রিত আলেখ্যের 

হ্যায় রমণীয়ভাবে দর্শকের হৃদয় উৎফুল্ল কবিতে থাকে। এই সকল উন্নত 

শৈলশিখরে রাজপুতদিগের অসামান্ত গৌরবের সাক্ষী, অপুর্ব মহত্বের পরিচয়- 

স্থল, অনস্টসাধারণ বীরত্বের বিস্ক/রণ-ক্ষেত্র দুর্গ সকল নিরশ্মিতি। পূর্বে উক্ত 

হইয়াছে যে, রাজপুত ভূপতিগণ ব্রিটিশ-গধর্ণমেন্টের প্রতি কোন বিষয়ে অসস্ভোষ 

প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু রাজপুতনার ঠাকুরগণ গব্ণমেন্টের আধিপত্যে সন্ত 

ছিলেন না। যেহেতু ইহাতে তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। 

গবর্ণমেন্ট মধ্যবর্তী থাকাতে তাহারা সম্পতিসংগ্রহের জন্য রাজপুত ঝাজাদিগের 

সহিত বিবাদ করিতে অসমর্থ ছিলেন। | 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে বে, রাজপুতনার খণ্ড ননী গবর্ণমেণ্টের এজেন্ট 

থাকিতেন। সকলের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য গবণর-জেনেরলের এক জন 

রেসিডেন্ট অবস্থিতি করিতেন । উপস্থিত সময়ে স্যার্ হেন্রি লরেন্সের অন্যতম 

ভ্রাতা কর্ণেল জর্জ লরেন্স, রাঁজপুতনার এজেণ্টের পদে নিফোজিত ছিলেন। 

স্তার্ হেন্রি লরেন্দের স্তায় জর্জ, লরেন্স,ও সাহসী, নির্ভাক ও কর্তব্যপরায়ণ 

ছিলেন । ঘখন মিরাঁটের গোলযোগের সংবাদ তাহার নিকটে উপস্থিত হয়, 

তখন তিনি আবু পর্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন ৷ এই সংবাদ পাইয়াই, 

তিনি আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিতে পারিলেন। এক লক্ষ ত্রিশ হাজারেরও 

অধিক পরিমাণের বিস্তৃত ভূখণ্ড এখন তাহার রক্ষণীয় হইল। তিনি এই 

স্থবিস্ূত জনপদের শাস্তিবিধানে অমনোযোগী হইলেন না। মিরাটের সংবাদ- 

প্রাপ্তির চারি দিবস পরে তৎকর্ুক ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হইল। তিনি এই 

ঘোষণা-পত্রে সমগ্র ভূপতিকে আপনাদের সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাখিতে, 

এবং সাধারণের মধ্যে শাস্তি রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন । এদিকে 

তাহার সহযোগীরাও আগ্রহসহকারে তীয় পক্ষদমর্থনে উদ্যত হইলেন। 

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফটেনেন্ট-গবর্ণর কল্ধিন্ সাহেব, কর্ণেল লরেন্সকে 
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যাবতীয় ইউরোপীয় সৈম্ত ও আফিসার এবং কোম্পানির টাঁক1 লইয়া আগরা- 

রক্ষার জন্ত আসিতে অন্নুরোৌধ করিলেন। কর্ণেল লরেন্স এই অন্থুরোধে 

বিস্মিত ও চমকিত হইয়। উঠিলেন। রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিলে রাজ- 

পুতনায় সাতিশয় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। রাজপুতনার কেন্দ্রস্থল 

ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত আজমীর অবস্থিত। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মধ্যে 

যেন্ধপ দিল্লী, রাজপুতনার মধ্যেও সেইরূপ আজমীর । এই স্থানে বিবিধ 

যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ অস্ত্রাগার ছিল। এই স্থানের ধনাগারে বহু অর্থ রক্ষিত 

হইতেছিল। হিন্দু ও সুসলমানদিগের মধ্যে এই স্থান পুণ্যতীর্থ বলিয়া! পরি- 
গণিত ছিল। রাজপুতনার মহাজন ও কুঠীওয়ালাদ্িগের সঞ্চিত অর্থ এই 

স্থানে রাশীকৃত রহিয়াছিল। কর্ণেল লরেছ্দ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি এই 
লৌতজনক স্থান উত্তেজিত দিপাহীদিগের হস্তগত হয়, তাহা হইলে সমগ্র 

রাঁজপুত্তনায় করাল বিপ্লববহ্নির বিকাশ হুইবে। স্থুতরাং তিনি আপনার 

্রাতৃদঘয়ের ন্যায় দৃঢ়তাসহকারে স্বকীয় দায়িত্ব বুঝিয়া, কর্তব্যসম্পাদনে অগ্রপর 

হইলেন। এদিকে কল্বিন্ সাহেবও আপনার অনুরোধের অযৌক্তিকতা 
বুঝিয়া, কর্ণেল লরেক্গকে আর কোন কথা বলিলেন না । বরং তিনি কর্ণেল 
লরেম্সের হস্তে অধিকতর ক্ষমত৷ সমর্পণ করিবার জন্য তাহাকে ব্রিগেডিয়ার 
জেনেরলের পদ দিয়া, রাজপুতনার সমগ্র সৈনিকদলের অধ্যক্ষ করিলেন। 

এদিকে ব্রিগেডিয়ার লরেন্স সর্বাগ্রে আজমীররক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। 

আজমীরে এক দল সিপাহী এবং এক দল মাহীর নামক নিয়শ্রেণীর সৈনিক 

ছিল। মাহীরগণ পুর্বে তাদৃশ সভ্যতাসম্পন্ন ছিল না। আজমীরের কমিশনার 
লেফটেনেন্ট-কর্ণেল ডিক্সনের যত্বে ইহাদের অবস্থা উন্নত হয়। মাহীরগণ 
গবর্ণমেপ্টের সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করে। দেওয়ার নামক স্থানে ইহাঁদের 
প্রধান আড্ডা ছিল। কর্ণেল ডিকৃ্সন উপস্থিত সময়ে দেওয়ারে মৃত্যুশষ্যায় 
শয়ান ছিলেম। নিয়তির পরাক্রমে তাহার দেহত্যাগ হইল। কিন্তু তৎপ্রদত্ত 

শিক্ষায় উন্নত মাহীরদিগের কর্তব্যকর্্ম অসম্পন্ন রহিল না। মিপাহীদিগের উপর 
মাহীরদিগের তাদৃশ সমবেদন! ছিল না। এই জন্ত ব্রিগেডিয়ার্ লরেন্স কোন- 
রূপ অনিষ্ঠংঘটনের পূর্বেই দিপাহীদ্িগকে আজমীর হইতে সরাইয়া তৎস্কলে 
মাহীর সৈন্ত রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। তরদীয় সন্কল্প কার্যে পরিণত হইল। 
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(শী শিলা শি পি পপ পন পপ 

তাহার আদেশে লেফ্টেনেণ্ট কার্ণেল নামক এক জন সৈনিকপুরুষ মাহীর 

সৈনিকদল লইয়। দেওয়ার হইতে আজমীরে উপস্থিত হইলেন। আজমীর 
রক্ষা পাইল। সেই সঙ্গে সমগ্র রান্পুতনাও উপস্থিত ভীষণ বিপ্লবের লম্মুখে 

রক্ষিত হইল । 

রাজপুত ভূপতিদিগের মধ্যে উদয়পুরের মহারাণাগণ সর্বপ্রধান। ইহারা 

অসামান্ত বংশগৌরবে যেরূপ নর্ধশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অপরিসীম বীরত্ব-কীর্তি ও 
অতুল্য স্বাথত্যাগে সকলের বরণীয়। যখন অন্তান্ত রাজপুত ভূপতি মোগলের 

সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পৃর্বক আপনাদিগকে কৃতকন্মা বলিয়। মনে 

করিয়াছিলেন, তখন উদয়পুরের মহারাণ! তাহাদের পক্ষসমর্থন করেন নাই। 

তিনি মোগলের সহিত এইরূপ সন্বন্ধস্থাপনে ঘ্বণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

ধাহার। এইরূপ সম্বন্ধ আপনাদের গৌরবজনক মনে করিয়া, আহলাদে উৎফুল্ল 

হইয়াছিলেন, তাহাদের সহিত সমুদয় সামাজিক সংজ্রব উঠাইয়৷ দিয়াছিলেন। 

এই আভিজাত্যগৌরব এবং জাতীয়ভাবের সম্মানরক্ষার জন্য তিনি কোনরূপ 
কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই । ভীষণ মংগ্রামে সাহার সহজ সহজ 

সৈম্ত দেহত্যাগ করিয়াছে, তিনি স্বয়ং পর্ধতে পর্বতে, অরণ্যে অরণ্যে বেড়াইরঃ। 

কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছেন, তথাপি আভিজাত্যগৌরবে ও জাতীয়- 

ভাবে বিসঞ্জন দেন নাই। এইরূপ স্বার্থত্যাগ সমগ্র পাজস্থানের অনন্ত 

গৌরবের পরিচয় দিতেছে । রাজপুত এক মুহূর্তের জন্য এই গৌরবের কথা 

বিস্থৃত হয় নাই এবং এক মুহুর্তের জন্ত দেবতুল্য প্রতাপসিংহের মহত্বঘোষণায় 

বিরত থাকে নাই। 
উপস্থিত সময়ে এইরূপ সর্ধপ্রধান ও সর্ধমান্ত. রাজপুত ভূপতির গ্রতি 

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। কাগ্ডেন সাওয়ার্স এই রাজদরবারে ব্রিটিশ- 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এজেণ্ট ছিলেন। ১৮৫৫ অবে মিবারের কতিপয় সর্দারের 

কার্ষ্যে স্তার্ হেন্রি এবং তৎসহোদর কর্ণেল লরেন্সের অসন্তোষ জন্মে। ইহার! 

উভয়েই এই সকল অবাধ্য সর্দারের দমনের জন্য ইংরেজ-সৈম্ত পাঠাইবার 

প্রস্তাব করেন। মিবারের এহারাণার প্রাধান্তরক্ষার জন্ই ই'হাদিগকে 

এরূপ কা্য করিস্তে হইয়াছিল। ১৮৫৭ অবে' যখন চারি দিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লব 

ঘটে, তখন মিবারের মহারাণার দহিত ব্রিগেডিরার্ লরেন্সের সপ্তাঁব বা সম্প্রীতির 
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কোনরূপ ব্যত্যয় হয় নাই।* যাহ| হউক, এই সময়ে মহারাণা একটি সুদৃষ্ঠ 
হদের তীরে তাহার গ্রীষ্মাবাসের জন্ত মন্র প্রস্তরনিশ্শিত রমণীয় প্রাসাদে কাণ্ডেন 
সাওয়ার্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন । তিনি এই সঞ্টটকালে আপনার বিশ্বস্ত সৈনিক- 
পুরুষ দিয়া গব্ণমেন্টের সাহায্য কিতে প্রতিঞ্ত হয়েন। দরবারের প্রধান 
কর্মাচারাদিগকে এই উদ্দেগ্তে কাপ্পেন সাওয়ার্সের নিকটে পাঠাইবার বন্দোবস্ত 
করেন এবং এই উদ্দেশ্তসাধনের জন্য অধান সদ্দারদিগের মধ্যে আদেশপত্র পাঠা- 
হয়াদেন। এইরপে তিনি সকল বিষয়েই গবর্থমেন্টের পক্ষনমর্থনে প্রস্তুত হয়েন। 

ইহার মধ্যে কাণ্রেন সাওয়ার্সের নিকটে সংবাদ পনু'ছে যে, নীমচের এবং 
নদীরাখাদে? সিপাহীগণ গবণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইরাছে । ৪০টি পপাতিক 

ইউরোপীয় কুণমহিলা, বাণকবালিধা প্রভৃতি নিরতিশয় শোচনীর অবস্থার 
পঞ্চাশ মাহগ দুরে অবস্থিতি করিতেছে । সংবাদপ্রাপ্তমাত্র কাণ্রেন সাওয়ার্স 

ছুই জন সহযোগীর সঠিভ মিণারের কতিপয় সওয়ার লইয়! ৪ শোচনীয় দশাগ্রস্ত 
. জাবদিগের উদ্ধারের জন্য যাত্রা কবেন। মহারাণা এ বিষরে যথোচিত সাহাধ্য 
করিতে খিখুখ হয়েন নাহ । তিনি খেলা নামক জনপদের সপ্ধারকে পলাতক- 
দিগকে আনিণার জন্ত পাঠাইরা দেন। সাওয়ার্ন তাহাদিশকে এগ্গ সন্দারের 
তত্বাধধানে গাখিতে পিসুখ হয়েন নাই । সাহসী রাজপুতবীর নিরাপদে একট 
রমণীর দ্াপের মধ্যবত্তী সুরমা প্রানাদে পলাতকদ্িগকে আনয়ন করেন! 

এদিকে জরপুরবাজ৪ গবণমেন্টের সাহাব্য করিতে গ্রস্ত হয়েন। তাহা 

সৈনিকদন আগরার সীমান্তভাগরক্ষায় নিয়োজিত হ্য়। মাড়বারের অধিপতিও 
এ সময়ে আপনার খিশ্বস্ততা প্রদশনে বিমুখ হয়েন নাই। সাহসে ও বীরত্বে মাড়- 
বার চিরপ্রদিদ্ধ। মরুস্তণীর বারপুরুধগণের বীরত্বে এক সময়ে দিল্লীর ভূপতি- 

* কে সাহেব লিখিয়ছেন যে, দিবারের দরবারের সহিত জঙ্জ, লরেন্সের বিবাদ 
ছিল। লরেল্স মিবারে ইংরেজ মৈন্য স্থ(পিত, মহারাণাকে গদীচাত এবং তাহার কতিপয় 
প্রধান সর্দারকে নির্বাসিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন 12472) ০9) 77/%, 
/%/. 444. /, 255. কিন্তু জঙ্জ, জরেন্স, ইহা পড়িয়। কে সাহেবের নিকটে লিখিয়! পাঠাইয়া- 
ছিলেন যে, তিনি কখনও মহার।ণ।কে পদচাত করিবার গুস্তাব করেন নাই। মহারাণর 
সন্থিত তাহার সম্ভাব ছিল। টনি এবং তরদীয় ভ্রাতা স্তার, হেন্রি লরেন্স, কেবল মিবারের 
কতিপয় সর্দারের ্গমতারোধের জন্য বিটি মৈস্ত রাখিবার এবং আবশ্যক হইলে এক জন 
প্রধান সর্দারকে পদচাত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মঙার।ণার প্রাধান্ঠ রক্ষার জগ্যঠ 
এইরূপ করিতে হইয়[ছিল 14/27/0১৪০ 17727) 71. 777. +4//2%2/ £, 687. 



ইন্দোর। ১৫১ 
পস্পস্পসপীপন 

গণও বিশ্মিত হইয়াছিলেন। এই স্থানের এক জন সেনানায়কের অপুর্ধ্ব বিশ্ব- 

স্ততাসহক্ৃত অপামান্ত বীরত্বের পরিচয় পাইয়া, মাড়বারের অন্ুর্ধরতার নির্দেশ- 

পূর্বক তেজন্বী শের শাহ এক সময়ে কহিয়াছিলেন_-“আমি একমুষ্টি ভূট্টার 

জন্য এখনি ভারতসাম্রাজ্য হারাইতে ছিলাম ।৮ কিন্তু উপস্থিত সময়ে অন্তধিদ্রোহে 

যোধপুররাজ হীনবল ভুইয়া পড়িয়াছিলেন। কতিপয় প্রধান ঠাকুর তাহার 

বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। তথাপি তিনি গবর্ণমেণ্টকে অশ্বারোহী ও পদাতিতে 

দই হাজার সৈগ্ঠ এবং ৬টি কামান দিরা বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন। এইরূপে 

জুন মাসের মধ্যে রাজপুতনার সমুদয় কার্য সুশৃঙ্খল হয়। কর্ণেল জর্জ লরেন্স 

এ সন্বন্ধে লিখিয়া গিরাছেন,--“এইরূপে জুন মাসে-পিপ্লবের সংবাদ প্রাপ্তির 

১৫ দিনের মধ্যে ভরতপুর, জয়পুর, যোধপুর এবং উলবারের সৈন্য আমাদের 

সহিত ঘুদ্ধক্ষেত্রে একত্র কার্ধ; করিবার জন্য গ্রস্তত থাকে ।”* রাজপুতনায় 

আপাততঃ কোন গোলযোগ না ঘটিলেও, এবং রাঁজপুত ভূপতিগণ দিল্লীর বৃদ্ধ 
মোগলের সহিত কোনরূপ সংস্রধ না রাখিলেও, কল্বিন্ সাহেব একবারে 

নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব এই প্রসঙ্গে 

নিদ্ধেশ করিয়াছেন যে, ধাহারা এক সময়ে মোঁগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ 

স্থাপন করিয়াছিলেন, মোঁগলের কারধ্যসাধনে উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, মোগলের 

নাম মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়! দিয়াছিলেন, তাহাদের বিষয় উত্তরপশ্চিমগ্রদেশের 

সক্মদর্শী লেফ টেনেন্ট-গব্ণরের ম্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। উপপ্থিত সময়ে এই 

*তিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটন1 হইতে কিরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহ। পরে বিবৃত 

হইতেছে । 

* এস্থলে জর্জ, লরেন্স, মিবারের মহারাণ। এবং তাহার দরবারের এজেপ্ট কাপ্তেন 
সাওয়ার্সের নাম উল্লেখ করেন নাই বলিয়া, কে সাহেব প্রতিবাদ করিয়াছেন । জঙ্জ, লরেন্স, 
ইহ[র উত্তরে নির্দেশ করিয়াছেন যে. তিনি উত্তস্থলে মিবারের মহারাণর নাম নির্দেশ 
করেন নাই বটে, কিন্তু স্বকীয় বিজ্ঞাপনীর স্থানান্তরে মহারাণার নিশ্বস্তত। এবং নীমচের ইউ- 

রোপীয় পলান্মকদ্িগের প্রতি উহার সৌজন্যপ্রকাশের কথার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই 
জন্য যে, ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট তীহ।কে ধন্যবাদ দিয়াছেন, হও নির্দেশ করিয়াছেন! কাপ্ডেন 
মাওয়ার্সের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, কাপ্তেন তীহার আদেশপালন করেন নাই 

বলিয়া, গবর্ণর-জেনেরল কর্তৃক ভৎসিত হইয়াছিলেন 1--:2)6১ ১৮0) 77727 774. 422. 

417/070/% 7/%/. 67) ৫9%. যাহা হউক, জঙ্জ, লরেন্স, অন্ঠান্ঠ রাজপুত ভূপতিদিগের 

ন।দের সহিত মিবারের মহারাণ।র নাম নির্দেশ করিলে বোধ হয়, সমীচীন হইভ। 



চতুর্থ অধ্যায় । 

আগরা। 

কোটার সিপাহী--আগরার নিকটে যুদ্ধ__ইংরেজ্সৈন্তের প্রত্যাবর্তন-_সৈনিক নিবাসের 

ধ্বংস-_অ।গরার দুর্গবাসীদিগের মবস্থা--কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগ। 

আগরাঁর সিপাহীগণ নিরক্ত্রীকূত হইয়াছিল । তাহারা টাকার থলিয়৷ কোমরে 

বীধিয়া, নিত্যব্যবহাধ্য দ্রব্যাদি কাধে লইয়া, প্রশান্তভাবে গৃহাভিমুখে প্রস্থান 

করিয়াছিল। কেহ কেহ বাঁড়ীতে ন৷ গিয়া, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়া- 

ছিল, এবং তত্রত্য সিপাহীদিগের সহিত মিশিয়া, বাদশাহের প্রাধাগ্তরক্ষার 

জন্ত অভিনব অস্ত্রশস্ত্রে মঙ্জিত হইয়াছিল। এই সকল নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীর 

মধ্যে কেহই আগরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই । কল্বিন্ সাহেব ইহাদের বিষয় 

ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হয়েন নাই। কিন্তু ইহাতেও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের রাজধানী 
শান্তিপূর্ণ হয় নাই, বিপদের চিন্ধ সর্ববাংশে দূরীভূত হইয়! যায় নাই, ইউরোপীয়- 

দিগেরও অদৃষ্ট সু গ্রন্ন হইয়া উঠে নাই। আগরা যমুনার দক্ষিণ তীরে অব- 
স্িত। জুন মাসের মধ্যে এই তীরস্থিত প্রায় সমগ্র জনপদ ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের 

প্রাধান্ত হইতে ম্থলিত হুইয়াছিল। বামতীরস্থিত জনপদের অবস্থাও তাদৃশ 
আশাঁজনক ছিল না। জুন মাসের শেষে অনেকে আগর! পরিত্যাগ করিয়া 

গিয়াছিল। ঝটিকার প্রাক্কালে প্রকৃতি ষেমন প্রশাস্তভাবে থাকে, আগরাও 

সেইরূপ প্রশান্ত ও নিস্তন্বতাবে ছিণ। কিন্তু এই প্রশাস্তভাবের স্থলে "তুমুল 

বিকার স্ত্রপাত হইল। তত্্রযুক্ত শাস্তি ও শৃঙ্ঘল। বিপর্যস্ত হইয়। গেল 
পুর্ব উক্ত হইয়াছে যে, নীমচের দিপাহীগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, 

গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। জুলাই মাসে এই উত্তেজিত 
সৈনিকদল আগরার অভিমুখে অগ্রসর হয়। একে গোবালিয়র হইতে পলা- 
তক ইউরো পীয়গণ আসিয়া আগরার ছুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করে। ধাহার উপর 
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ধাবতীয কর্মের করত সমর্পিত হইয়াছিল, যিনি এই স্ুবিস্বীত জনপদে 

শান্তিস্থাপন, বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের বিপন্তিনিবারণ এবং উচ্ছঙ্খল লোকের 

নিষ্কাশনে ব্রতী হইয়াছিলেন, এই সঙ্কটকালে তাহার স্বাস্থাভঙ্গ হইয়াছিল । 

কলবিন্ সাহেব সুগঠিত ও সবলদেহ ছিলেন বটে, কিন্তু উশ্চিন্তা, অনিদ্রা ও 
অভিশ্রমে তাহার শক্তিত্র অপচয় ঘটটল। উহার উপর পরক্কীয় নিরুদ্ধভাৰ 

ব্যীত আম্মকলহেও তীহার মানসিক শান্তি তিরোহিত হইল। অধীন লোকের 

উত্তেজনা ও বিকুদ্ধাচরণে তিনি যখন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাহার 

সহবোগিগণ তাহার প্রতিকূল্তানাধনে উদ্ধত হইলেন। কেহ কেহ তাহার 

গঠিত এপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, উহাতে সহজেই লোঁকের মনে 

ঘ্ণার উদ্রেক হইতে পারে। তাহার? আপনাদের অধ্যক্ষ ও পরিচালকের উপর 

নানা দোষের আরোপ করিয়া, পত্র লিখিতে লাগিলেন । এই সকল পত্রে 

উাহাদের অপরিসীম বিদ্বেষভাব পরিস্ফ,ট হইতে লাগিল। কেহ কেহ অকথ্য 

ভাষায় তাহার নিন্দা করিয়া, রী নিকটেও পত্র লিখিতে লাগি- 

লেন। এমন কি এ সকল পত্রে তাহাকে পদচ্যুত করিবার প্রার্থনাও হইতে 
লাগিল। কেহ কেহ পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এ বিষয়ের উখ্বাপনের জন্য পরামর্শ 

করিতে লাগিলেন। লর্ড কানিং অপবাদকারীদিগের এইরূপ অপবাদরটনাকে 

“আগরার বিকট পেচকরব” বলিয়া নির্দেশ করেন । এইরূপ কতকগুলি পত্র 

দিল্লীতে প্রেরিত হয়। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এই সকল পত্র পাইয়া বলিতেন 

যে, আগরাওয়ালার। পুনর্ধার চীৎকার আরস্ত করিয়াছে । অতিশ্রম, অনিদ্রা! 

প্রভৃতিতে কলগবিন্ সাহেবের যেরপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, এই বিকটরবে সেইরূপ 
তাহার মানসিক শান্তিও তিরোছিত হইয়। গেল। কিন্ত তিনি ইহাঁতেও ধীর- 

তায় বিসজ্জন দিলেন না। এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও তিনি টিন 

আপনার কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। 

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে জনরব উঠিল যে, নীমচ এবং নসীরাবাদেক্র 
উত্তেজিত সিপাহীগণ চারি দিকের উচ্ছঙ্খল লোকের সমবারে বছুলসংখ্যক 

ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া আগরার, অভিমুখে আসিতেছে । এই জনরবের সত্যতা 

মধ্ঘন্ধে সনোহ রহিল না। আগন্তক সৈনিকদলের সংখ্যা তখন দুই হাঁজার 

ছয় শত এবং তাহাদের কামানের সংখ্যা ৯২ রলিয়। নিদ্ধারিত হ্ইয়াছিল। 

৪ 



১৫৪ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহীস। 

জনরব যখন সত্য হইল, তখন কলবিন্ সাহেব স্থির থাকিতে পারিলেন না । 

তিনি জুন মাসের শেষে নিরস্ত্র ও যুদ্ধানভিন্ত খৃষ্টানদিগকে ছুর্গে যাইতে আদেশ 

দিলেন। কেবল নিদিষ্ট দ্রব্য ব্যতীত অন্ঠান্ত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া 

যাওয়া নিধিদ্ধ হইল। এই আদেশে শেষে যাবতীর পুস্তক, তৈজসপত্র, নথী 

কাগজপত্রাি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। * ২রা জুলাই নীমচের সিপাহীগণ আগরার 

২৩ মাইল দূরবন্ভী ফতেপুরমিক্রীতে উপস্থিত হইল। কর্তৃপক্ষ এখন আগরা- 

রক্ষার স্বন্ৌোবস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। কোটারাজ্যে ব্িটিশ গবর্ণমেণ্টের 

যে সৈনিকদল ছিল, তাহা আগরায় উপস্থিত হইলেন। এতদ্বযতীত নবাব সৈয়ফ- 
উল্লা খা! নামক এক জন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের অধীনে কেরৌলীর ছয় শত 

পদাতি, ভরতপুরের তিন শত অশ্বারোহী এবং ছুইটি কামান ছিল। এক জন 

ইংরেজ সৈনিকপুরুষ লেফটেনেন্ট, গবর্ণরের এজেন্ট স্বরূপ এই সৈন্যের সহিত 

অবস্থিতি করিতেছিলেন। 

যখন জান! গেল যে, বিপক্ষগণ ফতেপুরসিক্রীতে উপস্থিত হইয়াছে, তখন 

উক্ত হুইল সৈন্যকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হইল । কোটার সৈন্য আগরার 

সৈনিকনিবাসরক্ষার জন্য সন্নিবেশিত হইল। সৈয়ফ উল্লা খার সৈন্য আগরার 
৪ মাইল দূরে ফতেপুরসিক্রীর পথের পার্থে শাহগঞ্জ নামক পল্লীর নিকটে 
রহিল। এইরূপে ২রা জুলাই আগন্তক বিপক্ষদিগকে বাধ! দিবার জন্য বিভিন্ন 
স্থানে ব্যবস্থা হইল। | 

পর দিন কলবিন্ সাহেব সাঁতিশয় অসুস্থ হইয়। পড়িলেন। তাহার দেহে 

পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি অগত্য। একটি সমিতির উপর চব্বিশ 

ঘণ্টার জন্ত আবশ্ুক কার্যনির্ব্বাহের ভার সমর্পণ করিলেন। রেবিনিউ বোর্ডের 

প্রাচীন কর্মচারী রিড্ সাহেব, ব্রিগেডিয়ার পলহোয়েল এবং লেফটেনেণ্ট- 

গবর্ণরের সেক্রেটরী কাপ্ডেন মাকলিয়ড্ এই সমিতির সদস্ত হইলেন। তৎপর- 
দিন (৪ঠা জুলাই) ব্রিগেডিয়ারের গৃহে এই সমিতির অধিবেশন হইল। 
লেফ টেনেন্ট-গবর্ণর স্তাহীর চিকিৎসককে নিকটে রাখিয়া, পার্শ্ববর্তী কুঠরীতে 
অবস্থিতি করিতে লাঁগিলেন। সমিতি ন্লীররক্ষা ও আগন্ক বিপক্ষদিগের 
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আগর। । ১৫৫ 

গতিরোধের উপায় নিদ্ধীরণে প্রবৃত্ত হইলেন । কারাগারে বহুসংখ্যক কয়েদী ছিল, 

ইহার! খন্দিত্ব হহতে বিমুক্ত হইলে, বিপক্ষ দিগের দল পরিপুষ্ট ও শক্তি বদ্ধিত 

হহবার সম্ভাবনা ছিল। এজন্য সমিতি, কয়েদীদিগের মধ্যে যাহার দৃঢ়কার ও 

বণিষ্ট, তাহাদিগকে নদীর অপর পারে লইয়৷ গিয়া, ছাড়ির! দিবার গ্রনস্তাব করি- 

লেন। ছুর্গের নিকটে যমুনার উপর যে সেতু ছিল, সমিতি উহ! ভাঙ্গিতে ইচ্ছ। 

করিলেন । খুষ্টধর্্মাবলম্বীগণকে ছুর্গে আনিবার এবং নবাৰ সৈর়ফউল্লা খার ছুইটি 
কামান অক্ত্রাগারে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইল। এতদ্যতীত কোটার 

সৈনিকদলের অধ্যক্ষকে অগ্রমর হইয়! আগন্তক বিপক্ষদ্িগকে আক্রমণ করিত্তে 

আদেশ দেওরার ব্ষয় ধাষ্য হইল। 

প্রথম তিনটি প্রস্তাব বিন বাঁধায় ও বিনাবিপন্তিতে কার্ষ্যে পরিণত হইল । 

শেষ ছুইটি প্রস্তাৰ অনুসারে কার্ধ্য করিবার সময়ে ঘোরতর বিদ্লবিপত্তি ঘটিল। 

কোটার সৈনিকদলের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহা- 

দিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার উক্তরূপ 

কঠোর কাধ্যসাধনে ইচ্ছা করেন নাই, শেষে যখন বুঝা গেল যে, ইহারা পিকটে 
থাকিলে সবিশেষ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তখন বিপক্ষদিগের গতি, 

রোধের জন্য ইহাদিগকে ৪ঠা জুলাই ফতেপুরসিক্রীর পথে পাঠাইয়। দেওয়ার 
আদেশ হইল । কিন্তু ইহারা বিপক্ষদ্বিগের বিরুদ্ধে না গিয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 

দিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইল। এক জন ইউরোপীয় সৈনিকপ্রধান ইহাদের 

গুলিতে ভূপতিত হুইলেন। ইংরেজ আফিসারদিগের উপরেও ইহাদের গুলি- 

ুষ্টি হইতে লাগিল । ইহারা নীমচের সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত. হইবার 

জন্য যাত্রা করিল। কিন্তু এই সময়ে ইংরেজ সেনানায়কের! নিশ্েষ্ট থাকেন 

নাই। এক জন মেনানায়ক কতিপয় স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত অশ্বারোহী সৈনিক .লইয়! 

ইহাঁদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ইহাদের কতকগুপি গোক নিহত 

এবং যুদ্ধের দ্রধ্যাদি বোঝাই কতকগুলি উট অবরুদ্ধ হয়। এই দিন সন্ধ্যাকালে 

নবাব সৈয়ফ উল্লা খা! প্রকাশ করেন যে, তাহার অধীন সৈনিকগণ বিশ্বস্ত নর, 

তিনি ইহাদের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। ভরতপুরের অশ্বারোহিগণ 
তাহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার দলের কামান অপসারিত হওয়াতে 

কেরোৌলীর সৈনিকের! নিরুৎসাহ হইয়াছে । ইহাতে অবিলম্বে সৈয়ফ উল্লা খার 



৯৫৬ মিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

সৈনিকগণ শাঠগঞ্জ পরিত্যাগপুর্বক কেরৌলীতে যাইতে আদিষ্ট হইপ। এ 

রাত্রিতেহ সৈরফউল্লা খ। এই আদেশ অনুদারে, সৈনিকদল লইয়া কেনে 
লীতে যাত্রা! করিগেন। 

কোটার দৈনিকদল গণর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলে, পীড়িত 

লেফ টেনেন্ট-গবর্ণরকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদস্থল__ছুর্গে লইয়া যাওয়া আবশ্তাক 
হয়। ব্রিগেডিয়ারের গৃহ তাদৃশ নিরাপদ ছিল না। বিপক্ষগণ কর্তৃক উহ! 

আক্রান্ত হইবার আশঙ্কী ছিল। এ জন্য কতিপয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকপুরুষ 

গৃহরক্ষার জন্য উহার পুরোভাগে সন্গিবেশিত ছিল। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর অনি- 

চ্ছার সহিত ছুর্গে যাইবার জন্য গ্রস্তত হুইলেন। রক্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, 
তিনি যথাস্থানে উপনীত হইপেন। কিন্তু পরে যখন শুনিলেন যে, কোটার 

সৈনিকের পরম্পরবিচ্ছিন্ন হুইয়] চারি দ্রিকে ধাবিত হইয়াছে, তখন তিনি 

আবার ব্রিগেডিগ়ারের গৃহে যাইতে ইচ্ছা করিলেন । কিন্তু ব্রিগেডিরার ইহাতে 

মম্মত হইলেন না। তৎ্পরদিন কলবিন্ সাহেবের অবস্থা এরূপ মন্দ'হইল যে, 
উহার বন্ধু ও গহবে।গিগণ উহাতে নিরঠিশয় চিন্তিত হইলেন। যাহা হউক, 
তিনি এ অবস্থাতে ও স্বকীয় কর্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিলেন না। তাহার 

আগ্রহ দেখিয়া চিকিৎমকগণ নিতীন্ত অনিচ্ছার সাহত তাহাকে কর্ম করিতে 

কহিলেন। 

এই দিন (৫ই জুলাই) গ্রাতঃকালে সংবাদ আদিল যে, বিপক্ষগণ আগরার 
অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এক জন ইংরেজ অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ারকে, 
আগন্তক বিপক্ষাদগকে আঞমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়- 

ছিলেন, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। শেবে 

যখন বিপক্ষদিগের উপস্থিতিসংবাদ তাহার নিকটে পহুছিল, তখন তিনি ভাবি- 

লেন যে, এই লময়ে ঢুইটি উপায় অধলম্বনীয় হইতে পারে। এক উপর ছুর্গে 
থাকিয়া আত্মরক্ষা করা, অন্ত উপায় অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদ্ধিগকে পরাজিত করা। 
সাহসী সেনানায়কদিগের পক্ষে শেষোক্ত উপায়ই প্রশস্ততর বলিয়া! পরিগণিত 
হইয়া থাকে । সাহনী ব্রিগেডিয়ারের নিকটেও এই শেষোক্ত উপারই প্রশস্ততর 
বোধ হুইল। সুতরাং তিনি অবিলম্বে বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার 
আদেশ প্রচার করিলেন। 
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বিগেডিয়ারের আদেশে বেল! এক টার সময়ে ইংরেজসৈনিকের। কাওয়াজের 

বিস্তৃত ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। বিপক্ষদলে ছুই হাজারের অধিক সৈন্ত ছিল। 
ইংরেজ অধিনায়কগণ যাহাদ্দিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে যুদ্ধবিদ্ধায় 

সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে এই দলভূক্ত ছিল। কোটার 
সৈনিকদলও ইহাদের সহিত জম্মিলিত হইয়াছিল। ইংরেজের পক্ষে ৮০* শত 

সৈনিক পুরুষ সজ্জিত ছিল। বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ার পল্হোয়েল্ ইহাদের অধ্যক্ষতা 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

ইংরেজ সৈনিকদল শ্াহগঞ্জ নামক পল্লীতে উপস্থিত হুইলে, ব্রিগেডিয়ার 
তথায় কিয়তক্ষণ অবস্থিতির অন্ত আদেশ দিয়া, বিপক্ষদিগের গতিবিধিপর্ষ্য- 

বেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রায় ১ মাইল দূরবর্তী শানিয়া নামক পল্লীর 
নিকটে বিপক্ষদল তাহার দৃষ্টিপথবর্তী হইল। বিপক্ষদিগের পদাতিকগণ 

পল্লীর পশ্চান্তাগে সন্নিবেশিত ছিল। গোলন্দাজ সৈম্ত আপনাদের কামান 

লইয়1 পল্লীর উভয় পার্ে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের পুরোভাগে উন্নত 

ভূখণ্ড ও ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। ইংরেজসৈন্ত সম্মুখীন হইলে, সিপাহী- 
দিগের বামপার্্স্থ কামান হইতে গোলাবৃষ্টির আরন্ত হইল। ইংরেজসৈস্তাধ্যক্ষ 
তৎক্ষণাৎ পদাতিদ্িগকে শয়ানভাবে থাকিতে আদেশ দিয়া, কামানগুলি বিপক্ষ- 

দিগের কামানের ন্যায় ছুই ভাগে স্থাপন করিলেন এবং বিপক্ষদিগের স্তায় আপনা- 

দের কামীন হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে কহিলেন। কিন্তু বিপক্ষদলের গোলন্দাজগণ 

প্রাকৃতিক পদার্থে সুরক্ষিত ছিল। ইংরেজপক্ষের কামানের গ্রোলায় তাহাদের 

তাদৃশ ক্ষতি হইল না। সিপাহীদলের গোলন্দাজেরা বৃক্ষশ্রেণী ও উন্নত 
ভূখণ্ডের অন্তরালে থাকিয়া, গোলাবর্ষণপূর্ব্বক গ্রাতিপক্ষের বিস্তর ক্ষতি কিতে 

লাগিল। তাহাদের ছুইথানি কামানের গাড়ী পুড়িয়া গেল। বাম ভাগেরও 

একটি কামান অকর্ত্মণ্য হইল। অবশেষে আপনাদের গোল! বারুদ ইত্যাদি 

নিঃশেষপ্রায় দেখিয়া, ইংরেজ অধিনায়কগণ অগ্রসর হইয়া! বিপক্ষদিগকে 

আক্রমণ করিতে চাহিলেন। যে সকল পদাতি শয়ান্ভাবে ছিল, তাহারাও 

উঠিয়া! বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ওৎসুৃক্য প্রকাশ করিতে লাঁগিল। 

কিন্তু সৈন্তাধ্যক্ষ আগরার এই অল্পমাত্র রক্ষকদিগের ক্ষয় হইবার আশঙ্কা! করিয়া, 

এ বিষয়ে সম্মত হইলেন না। এ দিকে ইংরেজ অধিনায়কগণ প্রর্কত বীর- 
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পুরুষের গায় বিপক্ষের সমক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাদের 

বুদ্ধোপকরণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাহাদের সৈম্ত বিপক্ষের সংখ্যাধিক্যে 

ক্রমে অল্প হইয়া পড়িতেছিল, তাহাদের জয়াশা, প্রবলপরাক্রান্ত, যথোচিত- 
যুদ্ধোপকরণসম্পন্ন ও বলবহুল শত্রর রণকৌশলে ক্রমে অন্তহিতপ্রায় হইতেছিল। 

তথাপি তাহার! সাহসে বিসজ্জন দিলেন না, আপনাদের শৃঙ্খলারক্ষারর ওদান্ত 

প্রকাশ করিলেন না, বা বীরত্বের পরিচয় দিতে বিমুখ হইলেন না। গোলন্দাজ 

সেনানায়ক কাপ্ডেন ডয়লি অশ্বারূঢ হুইয়। অধীন সৈনিকদিগকে পরিচালিত 

করিতেছিলেন। তাহার অধিষ্ঠিত অশ্ব বিপক্ষের গুলির আঘাতে তীহাকে লই 

ভূত হইল। বাহন নিহত হওয়াতে কাপ্ডেন যুদ্ধস্থলে দীড়াইয়া সময়ো- 
পযোগী আদেশ দিতে লীগিলেন। কিন্তু তাহার এইরূপ অবস্থা দীর্ঘকাল 

থাকিল না। বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তিনি পার্খদেশে সাংঘাতিকরূপে 

আহত হইলেন। কাপ্ডেন ডয়লি কামানের গাঁড়িতে স্থাপিত হইলেন। সেই 

গাড়িতে শয়ান থাকিয়া, কামানপরিচালকদলের শৃঙ্খলারক্ষার জঠ্য পূর্বের 
স্টয় ধীরতাসহকারে, পূর্বের স্তায় প্রশান্তভাবে আদেশ দিতে লাগিলেন। 
ক্রমে তাঁহার যাতনা একপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি দীর্ঘকাল এ অবস্থান 
থাকিতে পারিলেন না। গুরুতর আঘাতে তাহার তেজন্বিতার অপচয় 

ঘটিল। মৃত্যুকাল আসন্ন জাণিয়া তিনি কহিপেন-__-“আমাঁর কর্ম সম্পন্ন হই- 
য়াছে, আমার সমাধির উপর এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন পূর্বক তাহাতে 

ক্ষোর্দিত করিবে যে, আমি আমার কামানের পার্থে থাকিয়াই দ্েহত্যাগ করি- 

যাছি”। সাহনী কাণ্ডেন যুদ্ধস্থল হইতে দুর্গে শীত হইলেন এবং তাহার পর- 

দিন পুনব্বার এ কথাই বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিলেন। আর এক জন 

যুদ্ধকুশল অধিনায়কও আপনার অধীন গৈম্তের পরিচালনাকালে গুরুতর 

আঘাত প্রাপ্ত হইলেন । ক্রমে রণক্ষেত্রে ইংরেজপক্ষের বহু অশ্ব নিহত এবং 

বনু সৈম্ত দেহত্যাগ করিল। যে ছুই ভাগে কামানগুলি সজ্জিত হইয়াছিল, 
তাহার এক ভাগের কামান অকন্মণ্য হইয়া গেল। এই পকল বিপত্তি দেখিয়া, 
ব্রিগেডিয়ার পদাতিদিগকে শক্রদল আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন, কিন্ত 
এ সময়ে কেবল পদাতির সাহায্যে আন্মপক্ষ রুক্ষা। করা অসম্ভব হইয়। উঠিল। 
যেহেতু কামান্গুলি অকর্মণ্য হওয়াতে তৎসমুদয় দ্বারা পদাতিদিগের পক্ষ 
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প্রবল করার স্থবিধা হইল না। এ দিকে অশ্বারোহী সৈনিকদল তাদৃশ পটু 
ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যবসায়ী লোৌকে এই দল গঠিত হইয়া- 
ছিল। উহাতে সিবিলিয়ান কর্মচারী ছিলেন । বেতনভোগী কেরাণী উহার 

পরিপুষ্টির জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় এবং এতর্দেশীয় সৈনিক- 

দলের খুষ্টধর্্মীবলম্বী বাগ্ভকর ও গায়কেরা উহাতে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। 
অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময় ফরাসী দেশ হইতে কতকগুলি 
দড়িবাজীকর আপনাদের ক্রীড়ীকৌশল দেখাইতে আসিয়াছিল। তাহাদের 

কেহ কেহ উক্ত দলে সৈনিকব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। এই দড়িবাজীকর- 

দিগের সাত জন যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে। ঈদৃশ বিচিত্র অশ্বারোহিদলকর্তৃক 
আশানুরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন হইল ন1। বিপক্ষ অশ্বারোহীদিগের আক্রমণে এই অল্প 

খ্যক অশ্বারোহিদ্দিগের পরাক্রম পধ্ঠুদক্ত হইয়া! গেল। বিপক্ষগণ শাহ্গঞ্জ 
পল্লীর পার্খবর্তী স্কানে সমাগত হইয়া, ধাহাদের নিকটে রণকৌশলে অভ্যস্ত ও 

অভিনব অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছিল, তাহাদেরই ক্ষমতানাশে উদ্ভমের 

একশেষ দেখাইতে লাগিল। ব্ষীঁয়ান্ ইংরেজ সেনাপতির সমক্ষে বিপক্ষের 
বলহাসের জন্ত আর কোন উপায় রহিদ না। তাহার গোলন্দীজদলের গোলা- 

বারুদ প্রভৃতি নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাহার অশ্বারোহীদিগের বলগ্কাম হইয়! 
গিয়াছিল, তাহার কাঁমানগুলি অকর্ম্ণণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, শেষে কেবল 

পদাতি দ্বারা আত্মপক্ষসমর্থনের সুবিধা ঘটল না। বৃদ্ধ সেনাপতি হতাশ্বাস হইয়া, 
নিতান্ত অনিচ্ছ! ও ক্ষোভের সহিত পশ্চাঁৎ হটিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। 

সেনাপতির আদেশে হতাবশিষ্ট সৈন্য ছুর্গে ফিরিয়া! যাইতে উদ্যত হইল। 

প্রত্যাবর্তনকালে তাহাদের মধ্যে কোন রূপ শৃঙ্খলাহানি ঘটিল না। এক জন 
ইংরেজ এতিহাঁসিক এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন-_-প্যদিও সৈনিকেরা 

শৃঙ্খলার সহিত প্রত্যা বন্তিত হইয়াছিল, তথাপি এইবপ প্রত্যাবর্তন যেরূপ ক্ষতি- 

জনক, সেইরূপ অবমাননাকর । অশ্বারোহী সৈনিকের অভাবই এইকপ ছুরদৃষ্টের 
কারণ। আমর! আপনাদের ত্রান্তির জন্যই উৎসন্ন হইয়াছি। গোলাগুলি বারুদ 

গ্রভৃতি যাহা বান্ধিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা আমাদের সৈনিকদলের সহিত বা 
সৈনিকদলের গমনের পরে প্রেরিত হয় নাই এবং যাবৎ আমাদের কামানগুলি 

অকর্মণ্য হইয়া! না পড়িয়াছে, তাবৎ আমাদের পদাতিদ্িগকেও যুদ্ধ করিতে 



১৬০ সিপাহীধুদ্ধের ইতিহাস। 

দেওয়। হয় নাই। ইহা নিরতিশয় বাতুলতার কাধ্য। এই বাতুলতার জন্যই 

ডর়েলি আপনার জীবন সমর্পণ করিয়াছেন এবং পল্হোয়েল্ আপনার অব- 

লগ্গিতরতোচিত সন্মান হারাইয়াছেন ।* 

যাহার! ভুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার! ওৎস্ুক্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে 

দ্রিকে দৃষ্টিযোজন! করিয়া রহিয়াছিল। কামানের ধ্বনিতে প্রতিমুহূর্তে তাহা- 

দের হৃদয়ে যুগপৎ আশঙ্কা ও আশা, হর্য ও বিষাদের আবির্ভাব হইতেছিল। 
ুর্গস্তিত কুলমহিলাগণ অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের 

উপর তভাঙখাদের বিপদ ও সম্পদ নির্ভর করিতেছিল। যাহাদের স্বামিগণ যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তাহাদের মুখমণ্ডলে অধিকতর অশান্তির অভিব্যক্তি 
হুইতেছিল। তাহাঁর। তিন ঘণ্টা কাল সমান ব্যাকুলতা ও সমান উদ্বেগের সহিত 

কামানের গভীর গঞ্জন শুনিলেন, তিন ঘণ্টা কাল, সমান গুৎস্ুক্যের সহিত 

ধূমাচ্ছাদিত রণস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! রহিলেন। কেহ কেহ ওৎস্থক্যের 

আবেগে ছুর্গের উচ্চ চূড়ায় গিয়া, উভয় সৈনিকদলের গতিবিধি ধার্য্যবেক্ষণ 
করিতে লাগিলেন । . কিন্তু শেষে তাহাদের আশা নিশ্মুল হইল, ভয় শতগুণে 

বৃদ্ধি পাইল, গভীর নৈরাগ্তে দেহ যেন ভাঙ্গিয়! পড়িল। গ্তাহারা দূর হইতে 

আপনাদের সাহমের অবলম্বন, আশার আশ্রয়স্থল সৈনিকদলকে বিপক্ষগণের 

তাড়নায় নিরতিশয় শোচনীয়ভাবে দুর্গে কিরিয়া আসিতে দেখিলেন। ধাহারা 

প্রত্যাবৃত্ত সৈনিকদলের অবস্থা! দেখিয়াছেন, তাহার! নিঃসন্দেহ ঈশ্বরের নিকটে 

প্রার্থনা করিয়াছেন যে, এরূপ শোচনীয়, এবপ ভীতি প্রদ, এরূপ মন:কষ্টের 

উদ্দীপক দৃশ্ত যেন আর কখনও তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত না হুয়। পিপাহীগণ 
তীরবেগে ইংরেজ সৈনিকদিগের অনুনরণ করিয়াছিল। এই সকল সৈনিকের 
মুখ ধূলিতে সমাবৃত ও ধূমে বিবর্ণ হইয়াছিল । যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদের 

দেহনিঃস্থত রুধিরস্রোতে ধুলিপটল পরিলিপ্ত হইয়। গিয়াছিল। সকলেই পিপা 

সায় কাতর, সকলেই পানীয়ের জন্ঠ ব্যাকুল, সকলেই যাঁতনায় অবসন্ন । ইহাদের 
ছুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। ইহাদের কামান সকল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিবার 

স্নবিধা হস্ব নাই ইহাদের সহযোগীদিগের গতাস্থ দেহও সঙ্গে আনিবার সুযোগ 
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ঘটে নাই। দুইটি হস্তী আগরা হইতে €প্ররিত হইয়াছিল, কিন্ত উহ! দ্বার 

কেবল আহত সৈনিকগণই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিতে পারিয়াছিল। যুদ্ধান্, 

নিহত সৈনিকগণের দেহ, রণক্ষেত্রে অরক্ষিত অবস্থাতেই পড়িয়া বহিয়াঁছিল। 

প্রত্যাবৃত্ত সৈনিকেরা, ছুর্গে প্রবেশ করিয়া, শশন্যস্তে গানীয়ের আধারের 
দ্রিকে ধাবিত' হইল। মহিলাগণ আপনাদের যাবতীয় ছুঃখ বিস্বৃত হইয়া, এই 

শোচনীয্ন দশাগ্রস্ত জীবদিগের পরিচধ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন । তাহারা অবিলম্বে 

চা ও সুর দিয়া, ইহাদের পিপাঁসাশান্তি করিলেন। ইহাদের যাতনা দূর করিতে 

ইহাঁদিগকে স্থথে ও শান্তিতে রাখিতে, তাহাদের কোনরূপ ওঁদাস্ত বা যত়ের 

ত্রুটি লক্ষিত হইল না। স্সেহময়ী জননীর স্যার, জ্ীতিময়ী কন্তার স্তায়, 

শান্তিময়ী ধাত্রীর স্তায়, ইহারা আহতদিগের শুশ্রাষধা করিতে লাগিলেন । 

এইরূপ অসামান্ত ্নিপ্ধভাব দেখিয়া, এক জন পরিদর্শক ক্রিমিয়াধুদ্ধে আহত- 

দিগের শুশ্রষাকারিণী জগদিখ্যাত ফ্রোরেন্স নাইটিঙ্েল্র শ্রেণীতে ই'হাদিগকে 

স্থান দিয়াছেন। সৈনিকের এইরূপ পরিচধ্যায় পরিতোধিত হইল বটে, কিন্তু 

যাহাদের সহিত ইহার! এক গুরুর নিকটে শিক্ষিত হইত, এক স্থানে অবস্থিতি 

করিত, একবিধ ক্রীড়াকৌতুকে উৎফুল্পভাবে থাকিত, তাহার! যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ- 
ত্যাগ করাতে._ইহাদ্ের যাঁতনার অবধি রহিল না। ইহারা নিহত বন্ধুদিগের 

নাম করিয়া, হুঃসহ শোকে হাহাকার করিতে লাগিল।* এদিকে উদ্ধত লোকে 

একান্ত উত্তেজিত হইয়! উঠিল । ইহার1 এই সময়ে আপনাদের উদ্দাম প্রকৃতির 

পরিচয় দিতে বিমুখ হইল না। ফিরিঙ্গী ও পর্ত,গীজেরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 

করে নাই । আপনাদের বাসস্থানের গ্রতি মমতা প্রযুক্তই হউক, বা নগরবাসী- 

দিগের গ্রতি বিশ্বামবশতঃই হউক, ইহারা আবাগগৃহে থাকিয়াই, আপনাদিগকে 
নিরাপদ মনে করিয়াছিল। কিন্তু হতভাগ্যদিগের বিস্ববিপত্তির শাস্তি হইল 

না। যেবাসগৃহে থাকিলে তাহার! নিরাপদ হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিল এবং 

যে গৃহকে তাহারা সর্ধপ্রকার জুথশান্তির আশ্রয়স্থল মনে করিয়াছিল, সেই 

গৃহেই তাহাদের অনেকের শোণিতআোত প্রবাহিত হইল। কুড়িটির অধিক 
অসহায় জীব উত্তেজিত লোকের অন্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিল। ইউরো পীয়গণ 
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১৬২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

দুর্গে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের গৃহ সকল পরিত্যক্তভাবে ছিল। এখন 

সকল গৃহ সর্বভূক অনলের একান্ত আয্নত্ত হইল। ইউরোপীগণ হর্গ 
হইতে আপনাদের অধ্যুসিত গৃহ, আপনাদের ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহ, আপনাদের 

আমোদজনক ও তৃপ্তিকর গৃঁহসজ্জাদি ভন্বীভূত হইতে দেখিলেন। জগতে 

অতুলনীয় কী্তি__স্থনীল যমুনাতীরবর্তী তাজের তুষারবর্ণ প্রদীপ্ত পাৰকশিখার 
সহিত সম্মিলিত হওয়াতে অপূর্ব দৃশ্তের বিস্তার করিল। সরকারি কাগজপত্রে 

অধিকাংশ পুড়িয়া গেল। প্রায় ছয় মাইল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সমুদয় গৃহ করাল- 
হুতাশনে পরিব্যাপ্ত হইল। এই দৃশ্য যেরূপ ভয়ঙ্কর, সেইরূপ শোচনীয়, যেরূপ 

গভীর ভাবের উদ্দীপক, সেইবূপ বিম্ময়জনক । ইউরোপীয়গণ এই বিচিত্র 
দৃশ্তে ক্ষণকালের জন্য একান্ত বিশ্ময়রসে পরিপ্রুত ও উদ্বেলতাবসাগরে নিম- 

জ্জিত হইলেন। 
সাশিয়ার যুদ্ধের পর সিপাহীগণ ইংরেজ সৈম্তের পশ্চাদ্বাবিত হইয়াছিল বটে, 

কিন্ত তাহার] আগরার দুর্গ আক্রমণ করে নাই । গোল৷, গুলি, বারুদ প্রভৃতি 

অল্প হওয়াতে তাহাদিগকে শাহগঞ্জে ফিরিয়া যাইতে হয়। ৫ই জুলাই রাত্রিতে 
তাহার! দিল্লীতে প্রস্থান করে এবং ৮ই জুলাই তথায় উপনীত হয়। সাশিয়ার 
যুদ্ধে জয়স্রীলাভ হওয়াতে দিললীস্থিত সিপাহীগণ মহোল্লাসে কামানধবনি করিয়া, 

তাহাদের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করে। * 

কথিত আছে, যুদ্ধের পর দ্রিন প্রাতঃকালে কোতয়াল মোরাঁদআলির অনু- 

মতিক্রমে, সমগ্রনগরে দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলভূপতির আধিপত্য ঘোষণ| কর! হয়। 

এই উদ্দেশ্তে সশস্ত্র লোকে দলবদ্ধ হইয়া, রাজপথে পরিভ্রমণ করে। দলের 

মধ্যে পুলিশের অধিকাংশ মুসলমান কর্মচারী ছিল। কোতয়াল স্বয়ং দলপতি 

হুইয়াছিলেন। নিয্শ্রেণীর উচ্ছঙ্খল লোকও এই দলে মিশিয়াছিল। 1 
সিপাহীর! দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেও নগর শান্তিপূর্ণ হয় নাই) 

ুর্গস্থিত ইউরোপীয়গণও আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করেন নাই। নগরে 
এবং উহার পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহে যে সকল বদমায়েস অবস্থিতি করিতেছিল, 

+ 11211507%) 177212% 114//%, 794. 4. £, 276-277. 
12277, 2. 277) %04. 
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তাহার! সর্বত্র অশান্তি ও উচ্ছ্ঙ্খলভাব অব্যাহত রাখে।, সম্পত্তিলু্ঠন, গৃহদাহ 
গ্রভৃতি ভয়াবহ কর্ম ছুই দিন পর্যন্ত তাহাদের কৃতকার্ধ্যতার পরিচয় দিতে 

থাকে। 

কিন্ত এই দুঃসময়ে আগরার অধিবাসীদিগের মধ্যে ইংরেজের সাহায্যকারী 

ও ইংরেজের হিতৈষী লোকের অভাব হয় নাই। পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে 

যে, ভারতের সন্ত্রান্ত লোক হইতে নিরক্ষর কৃষকগণ পর্য্যন্ত উপস্থিত সঙ্কটকণলে 

ইংরেজের উপকারসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। আগরার বিপত্ভিময় কর্মক্ষেত্রেও 

এইরূপ লোকের অভাব লক্ষিত হয় নাই। ইংরেজ যখন আগরার দুর্গে 

অনরুদ্ধভাবে ছিলেন, ছুর্গের বহিঃস্থ ভূখণ্ডে যখন তাহাদের প্রাধাস্ত অন্তহিত- 

গ্রায় হইয়াছিল, মহাবিপ্লবের ভয়ঙ্কর দৃশ্ত যখন প্রতিমুহূর্তে তাহাদিগকে 

গভার আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, যথোচিত অবলম্বন ও সাহায্যের অভাবে 

যখন তাহার চারি দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন, তখন আগরার লোকে 

তাহাদের উপকারসাধনে নিশ্চেষ্ট থাকে নাই । ৭ই জুলাই, রাজারাম নামক 

এক ব্যক্তি অতিকৌশ্লে ছুর্গে মাজিষ্টেট সাহেবের নিকটে এই সংবাদ 
প্রেরণ করেন যে, আগরায় গবর্ণমেন্টের বিপক্ষ সিপাহীসৈন্য নাই। ছুর্গের 

বহির্ভাগে কেবল উচ্ছঙ্খল ও উদ্ধত লোক দারা নানা গোলযোগ ঘটিতেছে। 

মাজিষ্টরেটে যদি যথোপযুক্ত সৈন্ লইয়া, ছুর্গের বাহিরে আইসেন, তাহা 

হইলে শৃঙ্খলা ও শান্তি .পুনঃস্থাপিত হইতে পারে। মাজিষ্টেটে এই সংবাদ 
পাইয়া, আশ্বস্ত হইলেন। তিনি যে বিষয়ের প্রত্যাশ| করেন নাই, এখন সেই 

বিষয় তাহার সমক্ষে উপস্থিত হওয়াতে তদীয় অন্তঃক রণে যুগপৎ বিপুল উৎসাহ 

ও গভীর আশার সঞ্চার হইল। পর দিন প্রাতঃকালে মাঁজিষ্রেট সাহেব ক তিপয়ঞ্জ 

ইউরোপীয় সৈনিক ও কামান লইয়া, দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন এবং প্রধান 
প্রধান পথে পরিভ্রমণ পূর্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ও শাস্তি 

স্থাপিত হইল বলিয়া, সাধারণের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন । * 

কিন্ত ইহাতেও ইংরেজের। ছুর্গের বহির্ভাগে বাস করিতে সাহসী হইলেন 

না। তাহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের ভয়ে ছুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। 

* 7471259%) 1/717% 1177). 1794. 4.2. 275. 
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এ সময়ে এ সকল সিপাহীকে আক্রমণ করিতে তাহাদের সামথ্য "ছিল ন1। 
নান বর্ণের, নান! শ্রেণীর প্রা ছয় হাজার লোক হুর্গে স্থান পরিগ্রহ করিয়া 

ছিল। ইহাদের অধিকাংশ ইউরোপীর ও ইউরেশীয় ছিল। বালকবালিকা, 

যুবকষুবতী, বর্ষীয়ান্ বর্ষীয়সী, সকলেই একবিধ অদৃষ্টের ভাগী হইয়া, এক স্থানে 
রহিয়াছিল। ছুর্গে হিন্দু ও মুসলমানেরও অভাব ছিল না। ২৭শে জুলাই 

যে লোকগণনা হয়, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্য। প্রায় ১৫০০ পনর শত 

স্থির হইয়াছিল। প্রথমে ইহাদের নংখ্যা অন্ন ছিল। ইউরোপীয়গণ কুষ্ণবর্ণ ও 

এতদেশীরপরিচ্ছ্ধধারী লৌক দ্রেখিলেই সন্দিহান হইতেন। এ সময়ে কৃষ্ণবর্ণ 

তাহাদের অভূতপূর্ব বিভীষিকার উদ্দীপক ছিল। এইরূপ সন্বিগ্ধ এবং এইরূপ 

বিভীবিকাঁয় বিচলিত হইলেও, শেবে তাহাদিগকে কৃষ্তবর্ণ লোকের উপর নির্ভর 

করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইউরোপীয়গণ মনে করিয়াছিলেন যে, তাহারা 

আপনাদের প্রয়োজনীয় কর্ম আপনারাই সম্পন্ন করিবেন, অথবা এতদ্দেশীয় 

্ীষ্টানদিগের দ্বারা ততসমুদ্রয় সম্পাদন করাইয়া! লইবেন। কিন্তু এক পক্ষের 
বিরক্তি ও অপর পক্ষের অযোগ্যতা এইরূপ সম্বল্পপিদ্ধির অন্তরায় হইয়াছিল। 

স্বাবলম্বন একটি প্রধান গুণ । বিশেধতঃ বিপত্তিকালে এই গুণ স্বকীয় প্রয়োজন- 

সাধনের পক্ষে নিরতিশয় আবশ্তক হইয়াথাকে। ইউরোপীয়গণ স্বাবলম্বনে 

অনভ্যস্ত নহেন। কিন্তু স্থানভেদে তাহাদের প্রক্কৃতিভেদ ঘটিয়াছিল। তাহারা 

ভারতবর্ধীয়দিগের মধ্যে আত্ম প্রাধান্ত দেখাইতে ভারতবর্ষে সমাগত হইয়া- 
ছিলেন। সহসা তাহাদের অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিলেও তাহারা ভারতবাসীর 

করণীয় কর্ম সম্পাদনে বিরক্তি বোধ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু বিদেশের 

লবায়ু এ বিষয়ে তাহাদের বিরোধী ভ্ইয়া উঠিয়াছিল। আধাঢ়শ্রাবণের 

ধারাসম্পাত ও গ্রীষ্মাতিশয্যের মধ্যে উষ্ণগ্রধান দুর্গে অবরুদ্ধভাবে থাকিয়া, 

তাহারা গৃহকর্মসম্পাদন মাতিশয় কষ্টকর বলিয়। বোধ করিয়াছিলেন । পক্ষা- 

স্তরে ভারতবর্ীয় গ্রী্ানদিগের সংখ্য। একে অন্ন, তাহার উপর, তাহার উপস্থিত 

কর্মের একান্ত অযোগ্য ছিল। রন্ধন, পরিবেশন ও গৃহমার্জন করিতে 

পারে, পাখ। টানিতে পারে, ক্নানের আয়োজন, খাগ্ দ্রব্যাদ্ির সংগ্রহ এবং 
বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিতে পারে, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এরূপ লোকের একাস্ত 

অভাব হইয়াছিল। সুতরাং ইউরোপীয়গণ বাধ্য হইয়া, আপনাদের নিত্য প্রয়ো- 
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জনীয় কর্ধসপ্পীদনার্থ অন্মদ্দেশীয়দিগের প্রবেশের জন দুর্বার উদ্ঘাটিত করিয়া- 

ছিলেন। মাজিষ্রেট সাহেবের নগরপরিভ্রমণের পর উচ্ছঙ্খল লোকের দৌরাত্ম্য 
তিরোহিত হইলে ইহাদের সংখ্য। ক্রমে বুদ্ধি পাইয়া প্রায় পনর শত পর্য্যস্ত 

হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা পরিচর্ধ্যায় ব্যাপৃত থাকিজেও আপনাদের প্রতু- 

দিগের তাদৃশ বিশ্বাসভাজন হইতে পারে নাই। অবলদ্িত কর্সম্পাদনে ইহাদের 
ত্রুটি ছিল না। ইহার! ইউরোপীর়দিগের ক্ষুধার সময়ে আহাধ্য আনিত, তৃষ্ণার 

সময়ে পানীয়ের আহরণ করিত, গ্রীক্মজনিত অবসাদের সময়ে পাখা টানিত, 

বাসস্থানের আবর্জনা ফেলির! দিত, পরিধের বন্ত্রাদি পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিত। 

এইবপে প্রতিক্ষণেই এই পরিচারকগণ দ্বার ইউরো গীয়দিগের নানা অভাবের 

মোচন হইত। তথাপি ইউরোপীয়গণ সন্দিগ্ধচিত্তে ইহাদের কাধ্যকলাপ পরিদর্শন 

করিতেন । এই সকল কর্মমননিষ্ঠ ভৃত্য ব/তীত সর্বসমেত আট শত আটান্ন জন 

এতদ্দেশীয় গ্রীষ্টান ছিল। ইহার্দের মধ্যে কেবল ছুই শত সাতষটি জন প্রাপ্তবয়স্ক 

পুরুব। জুলাই মাসে ছুর্স্থিত ইউরোপীয়ের সংখ্যা এক হাজার নয় শত উন- 
নববই গ্রির হইরাছিল। প্রাপ্তবয়স্ক! মহিলার সংখ্যা ছয় শত কুড়ি। ইহাদের 

সহিত প্রায় পনর শত বাঁলকবাঁলিক। অবস্থিতি করিতেছিল। 

কিন্ত কেবল ইউরোপীয়, এতদ্দেশীয় বা ইউরেশীয়গণে ছুর্গ পরিপূর্ণ হয় 
নাই। সুদুর নৃতন মহাদ্বীপের লোকও ঘটনাচক্তে পড়িয়া, ছুর্গে উপস্থিত 

হইয়াছিল। ইংরেজ সিবিলিয়ান, ইংরেজ সৈনিক, ইংরেজ বণিক্ প্রভৃতির 

সহিত লয়ার নদীর তীরবর্তী স্থলের চিরকুমারী তপস্থিনীগণ, দিসিলি ও রোমের 
পুরোহিতগণ, ওহিয়োর ধর্ম প্রচারকগণ, পারী নগরীর দড়িবাজীকরগণ্ত 

আন্মেনিয়ার ব্যবসায়িগণ এক কেন্দ্রে আবন্ধ রহিয়াছিল। এতদ্যতীত কলিকাতা" 

বাসী বাঙ্গালী ও পারসীক বণিকগণও ইহাদের মধ্যে ছিল।* এইরূপে 

ভীষণ বিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের লোককে বিভিন্ন দিক্ 
হইতে ঠেলিয়া এক স্থানে রাশীকৃত করিয়াছিল। 

সদর কাছারি প্রভৃতি হইতে তিন মাইল এবং দৈনিকনিবাস হইতে এক 
মাইল দুরে, সুনীল যমুনার দক্ষিণ তটে আগরার ছুর্গ অবস্থিত। উহা! রক্তবর্ণ 
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প্রস্তরে নির্মিত এবং গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত। ১৫৭০ অবে সম্রাট আকবর 

শাহ কর্তৃক এই দুর্গ পুননির্মিত ও সংস্কৃত হয়। আকবর ছুর্গের সৌনার্য্য- 
সাধনে ও পরিপাট্যবিধানে উদ্াপীন থাকেন নাই। তিনি উহা! যেমন ছুরা- 

ক্রম্য ও ছুর্জেয় করেন, সেইরূপ বনুমূল্য উপাদানে উহার শ্রীসম্পাদন করিয়া 

তুলেন। ছূর্প্রাচীরের অন্তর্ভাগে স্বর্ণথচিত, সুদৃশ্ত প্রাসাদ নিশ্মিত হয়। 

শ্বেত প্রস্তরের স্ুগ্রদি্ধ মতিমস্জিদ তাজের গৌরবন্পদ্ধী হইয়া উঠে। 

অন্ত্রাগার এবং অন্তান্ত গৃহও স্থানে স্থানে আপনাদের সৌন্দর্য্যগৌরবের 
পরিচয় দিতে থাকে । পসৌভাগ্যের সময়ে ইংরেজ এই অ্ুদৃশ্ত ছুর্গে থাকিয়া, 
যমুনার সুথস্পর্শ সমীর সেবন পূর্ব্বক পুলকিত হইতেন, প্রাসাদাবলীর রমণীয়তায় 

তৃপ্তিলাভ করিতেন, মতিমস্জিদ্রের সৌন্দর্য্যদর্শনে ভারতের পূর্বতন মহিমময় 

সম্রাটের বৈভব মনে করিয়া» বিম্মিত হইয়া উঠিতেন। অপরের অধিকৃত বিষয় 

যে, তাহাদের অধিকারে আসিয়া, ভোগাভিলাষ পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, ইহা৷ 

ভাবিয়াও তাহারা গর্বিত হইতেন। কিন্ত এই ছুর্গেই যে, একদিন টাহাদের 

স্বদেশেরও সজাতির ব্যক্তিগণ স্তপীক্কতভাবে অবস্থিতি করিবেন, ইহা তাহার! 

স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখন অদৃষ্টচক্রের আবর্তনে তাহাদের এইরূপ দশ 

ঘটিয়াছিল। যেস্থানে থাকিয়া, তাহার এক সময়ে বিলাসতরঙ্ষে আন্দোলিত 
হুইতেন, এখন সেই স্থানই তাহাদের বিপন্তিকালের-_তাহাদের জীবনরক্ষার__ 

তাহাদের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার অদ্বিতীয় অবলম্বশ্বরূপ হইয়াছিল। 

কেবল আগরার নিরাশ্রয় ও বিপন্ন প্রবাসিগণ ছুর্গে অবস্থিতি করে নাই। 

স্থানান্তর হইতে অনেক পলাতকগণও ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 

ইহারা নিঃসম্বল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। ইহাদের ব্যবহাধ্য দ্রব্যাদি 

বিনষ্ট বা বিলুষ্িত হইয়া গিয়াছিল। পরিহিত বস্ত্রমাত্র লইয়া, ইহার] নানাকষ্ট 

নান। বিস্ববিপত্তির মধ্যে আপনাদের অমূল্য জীবন__কেবল জীবন রক্ষার জন্ত 
সাতিশয় কাতরভাবে ছুর্গপ্রাচীরের মধ্যে প্রখেশ করিয়াছিল। আগরার 

অধিবাসীদিগের সম্পত্তি বিলুনপ্রিয় লোকের হস্তগত বা ভক্মীভূত হইয়া- 
ছিল। গৃহস্বামীর গৃহ গিয়াছিল, বণিকের অর্থ অপহৃত হইয়াছিল, দ্বোকাঁন- 
দ্রারের বাঁণিজ্যদ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত, বিচুধিত বা! অপরের উদ্দীমভোগীভিলাষ- 

সিদ্ধির জন্য স্থানাস্থরিত হইয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের; মধ্যে অনেকে 



আগর] । ১৬৭ 

কেবল পরিধেয় বন্ত্র ও এক একটি ব্যাগমাত্র লইয়৷ দুর্গে গিয়াছিল। সর্ধ- 

প্রথম ইহাদের বাঁসস্থাননির্দেশ ও নিত্যপ্রয়োজনীয়  দ্রব্যাদির সংস্থানের জন্য 
সাতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ক্রমে নগরের উপদ্রবের অন্তর্ধানের সহিত 

সকল বিষয়ের শৃঙ্খল! হইতে থাকে । হূর্গের সকলকে সমভাবে উৎকৃষ্ট স্থান 
দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপ ছুঃসময়েও ইউরোপীয়দিগের কেহ কেহ 
আপনাদের স্বার্থপরতা ও আত্মস্তরিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। 

নির্দিষ্ট স্থানের অপকর্ষ দেখিয়া, অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। গ্রাবল 

বিপক্ষের পরাক্রমে যে সময়ে জীবন সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হয়, সকলের অদৃষ্- 
চক্র যে সময়ে সমানভাবে নিয়াভিমুখে যাইতে থাকে, সে সময়ে বিলাসিতা ও 

আত্মসুখেচ্ছ!। পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এইরূপ সঙ্কটকালেও উদ্ধত ইউ- 

রোপীয়ের বলবতী আত্মস্তরিতা শ্রেয়ঃপথের কণ্ট কম্বরূপ হইয়াছিল। যাহ। 
হক, ক্রমে এই গোলযোগ দূরীভূত হইল। উপস্থিত ক্ষেত্রে একের স্বাথ- 

পরতার পার্থে অপরের নিঃস্বা্থভাবও পরিস্ফ,ট হইয়া, সকলকে সহৃদয়তার 

উ৭দেশ দিতে লাগিল। রেবিনিউ বোর্ডের প্রধান কর্মচারী রীড সাহেৰ 

পদগৌরবে লেফ টেনেণ্ট-গবর্ণরের অব্যবহিত পরেই গণ্য হইতেন। সুতরাং 
তাহার জন্য উত্কৃষ্টতর স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু সাহার পরিবার- 

বর্গ ইংলগ্ডে থাকাতে তিনি এ সুখজনক স্থান গ্রহণ করেন নাই। তাহার 

স্থান কতিপয় আহত আফিনরকে দেওয়া হয়। তিনি স্বয়ং দুর্গস্থিত প্রাসাদের 

মার্ধলহলের মেজেতে বেহালার এক খানি পুরাতন আচ্ছাদন এবং দরম! ব1 

থড়ের শষ্যাতেই পরিতৃপ্ত হয়েন। 

যাহার পীড়িত এবং যুদ্ধে আহত হইয়াছিল, স্ুরম্য মতিমস্জিদ তাহাদের 

আরামস্থান হয়। সম্রাট আকবর যাহার নিন্াণে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, 

এক সময়ে ধর্মনিষ্ঠ পীর ও ফকীরগণ যাহাতে অবস্থিতি করিতেন, তাহা! এখন 
রোগার্ত ও আহতদিগের বাসস্থল হয়। . এতঘ্যতীত ছুর্গের অভ্যন্তরে যতগুলি 

গৃহ ছিল, তৎসমুদয় ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্ত বর্ণানু- 

ক্রমে সজ্জিত হয়। সিবিলিয়ানগণ এক থণ্ডে বাস করিতে থাকেন। সৈনিক- 

পুরুষদিগের জন্য অন্ত খওড নির্দিষ্ট হয়। যে সকল সৈনিক কর্মচারী বিবাহিত ও 
পরিবারপরিবৃত ছিলেন, তাহারা খণ্ডাস্তরে অবস্থিতি করেন। ছুর্গেষে সকল 



১৬৮ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

গৃহ ছিল, কেবল তৎসমুদয়ই যাবতীয় লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। ছূর্গস্থিত 

প্রাসাদের বহির্ভাগে তাড়াতাড়ি খড়ের ঘর প্রস্তত করা হয়। সম্রাট আকবরের 

সময়ে প্রাদাদের মার্ধলের বারেন্দায় পারস্তদেশীয় রেলমী এবং বারাণসীর 

দ্বর্ণথচিত কাপড়ের পর্দা থাকিত, এখন নেই সকল স্থানে মাছুরের পর্দশ করিয়া 

দেওয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লৌকে এই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আতপতাপ 

বা বৃষ্টিপাত হইতে আপনাদ্দিগকে রক্ষা করিতে থাকে । পাদরিদিগের জন্ত 
অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় বণিক্ ও 

দোকানদারগণ এরূপ সৌভাগ্যবান্ হইতে পারেন নাই। তাহাদের বাসের 

জন্য ছাদের উপর তৃণাচ্ছাদ্দিত গৃহ নির্মিত হয়। ফিরিঙ্গীদিগের অদৃষ্টে কোন 

নির্দিষ্ট স্থান ঘটিয়া উঠে নাই। তাহারা ইউরোপীয় সমাজ হইতে যেমন চির- 
কাল বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে, উপস্থিত ক্ষেত্রেও গৃহের কোণে, বারেন্দার নীচে, 

যেখানে যে সুবিধা পাইয়াছে, সেইখানে সে সেইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি 
করিতে থাকে । ইহার! কোন কালে গব্বিত ইউরোপীয়দিগের নিকটে আদ্বত 

হয় নাই, হিন্দু বা মুসলমান প্রভৃতির সহিতও মিশিতে পারে নাই। ইহাঁদের 
গ্রকৃতিসিদ্ধ গুণ যাহাই থাকুক না কেন, ইহাদের গুণাংশ কোন কালে ইন্না- 

দিগকে সমাজের উচ্চ স্তরে স্থাপন করিতে পারে নাই। ইহার! সাধারণতঃ 

দোঁষাংশেরই ফলভোগী হইয়াছে। উপস্থিত সন্কট কাঁলেও ইহাদের এইরূপ অদৃষ্ট- 

ফল-_এইরপ পার্থক্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মতিমস্জিদ হাসপাতালে পরিণত হইয়াছিল। 
যাহার! অতিশ্রম বা অনিয়মে অথবা অনভ্যন্ত জলবায়ুর পরাঁক্রমে রোগগ্রস্ত 
হইয়াছিল, যুদ্ধে যাহাদের দেহাংশ বিক্ষত, বিচুর্ণিত বা নিম্পেষিত হইয়া! গিয়াছিল, 
তাহাদিগকে হানপাতালে স্থান দেওয়৷ হয়। তাহাদের শুশ্রুধায় কোনক্প 

ওদান্ত বা ক্রটি লক্ষিত হয় নাই। এক দ্দিকে ইউরোপীয়দিগের আত্মস্তরিত! 

বা আত্মন্রথবাসন৷ যেরূপ অগ্রীতিকল্প দৃশ্তের বিস্তার করিয়াছিল, অপর দিকে 
নারীর কোমলতা, পরার্থপরতা৷ ও বলবতী দয় নেইরূপ ছুর্গবাশীপিগকে বিমুগ্ধ 

করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরেজ মহিলাগণ যেরূপ ঘত্ব ও আগ্রহের সহিত যুদ্ধাহত- 

দিগের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করেন, তাহ! পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ই'হার! 

রোগীদিগের জন্ত লেপ, বালিশ, তোষক প্রভৃতি প্রস্তত করেন।. এদিকে 
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ঠাড়াতাড়ি থাট নির্মিত হইতে থাকে । মহিলার! ভি ভিন্ন দলে বিভক্ত 

হরেন। প্রত্যেক দল নিন্দিষ্ট সময়ের জন্ত রোশীদিগের শুআষা করিতে 

থাকেন। হ'হারা চিকিৎসকের নিদেশান্ুসারে রোগীদিগের আহত স্থান পরি- 

সার এবং উহ্থাতে ওষধলেপন ও পটিবন্ধন করিতেন, তাহাদের মেবনের জন্ত 

গধধ আনিয়া দিতেন, যথানিয়মে পথ্য দিয়া, তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সুখে ও 

শান্তিতে রাখিতেন। এইরূপে প্রতি কাষ্যেহ ইহাদের অপরিমীম কোমলভাবের 

নিদশন পরিশ্ফ,ট হইত। রুগ্ন ও আহত সেনিকগণও তাহাদের শুশ্রধাকারিণী 

মহিলাদিগের সমক্ষে কোমলভাবের পরিচর দিত। যাহাতে হৃদয়ে আঘাত লাগিতে 

পারে, এবূ্প কোন শ্রতিকঠোর কথা তাহাদের মুখ হহতে বহির্ধত হইত না। 

গোলযোগ নিরাকৃত এবং আপনারা নীরোগ হইলে তাহার৷ শুশ্রষাকারিণী- 

দিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতে গুদান্ত প্রকাশ করে নাই। তাজের মনোহর 

উদ্ভানে তাহার। শুশ্রষাকারিণী মহিলাদিগের সহিত নগরের সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদিগ্রকে 

আমন্ত্রণ করে। এই মনোরম্য স্থানে তাহাদের উত্সবের অনুষ্ঠান হয়। তাহার! 

অতুলনার থ্বেত হস্ম্যের পার্শে_উদ্যানের এস্ষ,টিত পুষ্পরাজির মধ্যে গানবাস্ 
প্রভতিঠে নানারূপ আমোদ কণিয়া, ধাহারা, পাড়ার সময়ে, তাহাদিগকে পরি- 

ধনের জন্য বন্ধ আনিয়। দিয়াছিলেন, রোগশান্তির জন্ত বথানিয়মে ওবধ সেবন 

করাইয়াছিলেন, আহারের জন্য পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, শাস্তিস্থথে 

রাখিবার জন্ঠ সর্ধদ। পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, 

আপনাদের কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করে। 

এ দিকে সৈনিকদিগের মধ্যে বন্ত্রাদি যোগাইথার বন্দোবস্ত হয়। দরজীগণ 

ক্রমে ছুগে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়া, জাম। ইত্যাদি প্রস্তত করিতে 

থাকে । এক জন ভারতবাগার ক্ষমতার হংখেজের যাবতীয় প্রয়োজনীয় 

বিষয়ের সংগ্রহচিন্তা দূরীভূত হয়। লাল! জ্যোতঃগ্রসাদ আকগানস্তান, 

পঞ্জাব এবং গোবালিয়রের যুদ্ধে কমিশরিষ্টয়ট্বিভাগে কণ্ট/াকৃটরের কার্ষ্যে 

সাতিশর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি এ কার্যের ভার গ্রহ্ণ 
করেন। ছুর্গরক্ষক সৈনিকদল--তিন হাজার ইউরোপীয় এবং পনর শত 

এতদ্ধেশীয়ের ছয় মাসের উপযোগী খাগ্দ্রব্যসংগ্রহের জন্ত কতৃপক্ষ জুন মাসের 

শেবে আদেশ প্রচার করেন। এই অত্যাবশ্তক কার্যের তত্বাবধানের ভার 

ন্ 
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রেবিনিউ বোর্ডের বীড সাহেবের উপর সমর্পিত হয়। কমিশরিয়েটের এক জন 

কর্মচারী দ্রব্যাদির আয়োজনে ব্যাপুত হয়েন। লাল! জ্যোতিঃপ্রসাদ ইহাদের 

সাহায্য না করিলে ই'হারা কখনও এই গুরুতর কর্ম সম্পন্ন করিয়া তুলিতে 

পারিতেন না। জ্যোতিঃ প্রসাদের কার্য্যপ্রণালীর গুণে প্রয়োজনের অতি- 

রিক্ত রসদ সংগৃহীত হয়। দ্রর্গ প্রাচীরের বাহিরে খোল! জায়গা ছিল। উহা 

পরিষ্কৃত হইলে ইংরেজদ্িগের পক্ষে সাতিশর কার্যকর হইয়া উঠে। সৈনিক- 

নিবাস ভন্মীভূত ও বিধ্বস্ত হইথার সময়ে যে সকণ গাড়ি ইত্যাদি রক্ষা 

পাইয়াছিল, তৎসমুদয় এ স্তানে রাখা হয়। ব্রমে উহাতে লোকে নিত্যব্যবহাধ্য 

দ্রব্যাদির বিক্রয় আর্ত করে । এইরপে ক্রমশঃ উহা! একটি উৎকৃষ্ট বাজারে 

পরিণত হয় । ছুগন্থিত লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রায় সমস্তই এ বাজারে 

পাওয়। যাইতে থাকে । 

যখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন বসতিষ্থান নিদ্দিষ্ট হয়, খাদ্য ও 
পরিধেয় সংগৃহীত এবং রোগীর পরিচধ্যার জুবন্দোবস্ত হয়, €গালযোগ 

দূরীভূত ও সমগ্রবিষয়ের শৃঙ্খল| স্থাপিত হয়, তখন কর্তৃপক্ষ আপনাদের 
অদ্বিতীয় আশ্ররস্থান__স্ুবিস্তৃত দুর্গের বক্সীয় উদাসীন থাকেন নাই। 

শামিয়ার যুদ্ধে পরাজগের পর ব্রিগেডিয়ার পল্হোয়েল্ গবর্ণর-জেনেরলের 
আদেশ অনুসারে সৈনিকদলের অভধ্যক্ষতা হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। 

কর্ণেল কটন তাহার স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । এই নবনিয়োজিত অধ্যক্ষ 

আপনার গুরুতর কর্মসম্পাদনে কিছুমাত্র ওদান্ত প্রকাশ করেন নাই। তাহ।- 

দের আশ্রয়স্থল বহু লোকে পরিপুণ হইয়াছিল। তাহার অনেক অসহায় ও 

অসমর্থ জীবের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সময়ে বিপক্ষদ্দিগকে 

আক্রমণ করিতে তাহাদের সাহস বা সামর্থ্য ছিল না। তাহারা, সুশিক্ষিত 

সৈন্ত ও যুদ্ধোপকরণ, উভয়েই ক্ষীণধল ছিলেন। স্থৃতরাং ছুর্গের বহির্ভাগে 

যাইতে তাহাদের প্রবৃত্তি হর নাই ।ঞ তাহার] হুর্গে থাকিয়াই যে কোনরূপে 

হউক, আত্মরক্ষার আয়োজনে তৎপর হয়েন। এই সময়ে সরুল বিষয়ে 

লেফ্টেনেণ্ট -গবণরের কতৃত্ব থাকিলেও ছুর্গ রক্ষা এবং খাদ্য ও পানীয্ন প্রভৃতির 
গ্রহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কম্পন সৈনিকবিতাগের কর্মমচারিগণের হস্তে গ্তস্ত ছিল। 

এখন এই পৈনিকগ্রধানগণ আশ্রয়ছুর্ণ সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। দুর্গ- 
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প্রাচীরে বহুসংখ্যক কামান সন্নিবেশিত ইইল। গোলন্দাজদিগের সং খা অল্প 

ছিল। সবলকার ফিরিঙ্গীদিগকে এই দলে গ্রহণ করা হইল। এই শ্রেণীর 

লোকে স্বেচ্ছাগুবৃত্ত সৈনিকদলে প্রবেশপুব্ক কামানপরিচালকের কাধ্যভার 

গ্রহণ করিল। ছুর্গের চারি পার্থে যে সকল উন্নত ভূখণ্ড ছিল, বিপক্ষগণ তৎসমু- 

দরের অন্তরালে থাকিয়া, ছুর্গ আক্রমণ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহ! 

পরিষ্কত ও সমভূমিতে পরিণত হ্ইল। গোলাগুলি এভূতি পধ্যাপ্তপরিমাণে 

নংগৃহীত হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ বারুদখানারক্ষার জন্য সবিশেব মনোযোগী 

হইলেন । তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তুর্গপ্রাচীরের অন্তর্ভাগে তাহাদের শক্রগণ 

অপক্ষ্যভাবে বিচরণ করিতেছে । ফকীরের বেশেই হউক, ভ্রমণকারী পথিকের 

ভাবেই হউক, ইহারা হুূর্মস্থিত ভারতবধীয়দিগের হৃদর উত্তেজিত এবং ছুর্গের 

যাবতীয় গোপনীয় বিষ্য় জানিতে চেষ্টা কিতে পারে। ছুর্গে ছয় সাতটি 

অগ্্াগার ছিল। এগুলি মুত্গ্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইল। গৃহের ছাদ পুর 

এবং মুত্তিকাঁয় আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া গেল। ইউরোপীয় রক্ষকের সংখ্য। 

দ্বিগুণ হইল। যেসকল আফিনর অস্ত্রাগারগুপির রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া- 

ছিপেন, তাহারা সব্বদা তৎসমুদয পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং যে সকল 

লোকের উপর সন্দেহ হইতে লাগিল, তাহাদিগকে অস্ত্রাগারের সমীপবর্তী 

দেখিলে নিষাশিত করিয়া! দিতে লাগিলেন । 

ইংরেজের। যখন এইরূপ আয়োজন করিতেছিলেন, এইরূপ সতর্কভাবে 

নমস্ত বিষয়ের পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত হইতে ছিলেন, এইরূপ শ্রমশীলতা। ও যত্রপরতার 

পরিচয় দ্রিতেছিলেন, তখন গোবালিয়রের উত্তেজিত দিপাহীদল বহুসংখ্যক 

ছোট ও বড় কামান লইয়া, আগরার সত্তর মাইল অন্তরে অবস্থিতি করিতেছিল। 

ইংরেজের সমক্ষে ইহাদের প্রাধাস্ত স্বাপন-বানন। অন্তহিত হয় নাই, বরং উহ 
বলবতী হুইয়! ইহাদ্িগকে কঠোর কাধ্যসীধনে গ্রবপ্তিত করিয়াছিল। ইহাদের 

অধিনাপকগণ আগর1 আক্রমণ করিবে বলিয়া, অভিমত প্রকাশ করিতেছিল। 

মহারাজ শিন্দে অনেক কষ্টে ইহাদের প্রবল জ্িগীযা কিয়দংশে সংযতভাবে 
বাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার চেষ্টা যে দীর্ঘকাল পধ্যন্ত ফলজনক হইবে, 

ইংরেজেরা এরূপ আশা করেন নাই । গোবালিয়রের দিপাহীদল সাতিশয় 
পরাক্ষান্ত ছিল। ঈংখ্যাধিক্য তাহাদের বলবৃদ্ধি করিয়াছিল, উৎকষ্ট যৃদ্ধোপকরণ 
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তাহাদের সাহসিক কার্যসাধনের সহায়"হইয়াছিল, ইহার উপর ইংরেজের প্রদত্ত 

সামরিক শিক্ষ। তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দ্রিতে সর্বদা উৎসাহ্- 

যুক্ত করিয়া ভুলিতেছিল। এহরূপ পরাক্রমশালী, এইরূপ সহায়সম্পন্ন, এইরূপ 

ভয়ঙ্কর শক্রর আক্রমণের আশঙ্কার আগরার দুর্গস্থিত ইংরেজের। বিচলিত হইয়া- 

ছিলেন। তাহার! যত শান্তর সম্ভণ, ছুর্গ সুরন্গিত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 

যাহারা এক সময়ে গঙ্গাবমুনার তীরবন্তী শশ্তশ্তামল ও সম্পত্তিসম্পন্ 

স্থবিস্তৃত তৃখণ্ডে আধিপত্য করিচেছিলেন, লোকে ধাহাদিগকে দেখিলে সম্মান- 

প্রদর্শনে অগ্রসর হউন, ধাহাদের কথার মস্তক অবনত করিত, ফাহাদের সন্তুষ্টি- 

সাধনে সর্বদ] উদ্যত থাকিত, স্ভাহার। এইরূপে আপনাদের অধীন ব্যক্তিদিগেরই 

আক্রমণতরে আগরার ছে অবস্থিতি করিতে লাগিনেন। দুগে তাহাদের 

যে নানারপ অস্ত্ণিধা ঘায়াছিল, তাহ। পুব্ৰে বণিত হইয়াছে । ক্রমে অনেক 

বিষয়ের শৃঙ্খল। হইয়াছিল পটে, কিন্তু অতাধিক পোকসংখ্যার জন্ত গোলযোগ 

একবারে দুর হয় নাহ । এক দিকে মলমৃত্র পরিত্যাগের স্থান, অর দিকে 

বিশুদ্ধ বায়ু গমনাগমনের জন্ত বিমুক্ত' স্থল, এই উভয় বিষয়ের নিমিন্তই নান! 

অন্ুবিধ! হহয়াছিণ। গ্রথমটির অভাবপুরূণের জন্য চেষ্টা করিলে দ্বিতীয়টির 

অভাবের জন্য কষ্টান্নভব হইত। সমভাবে তই দিক রক্ষা কর! একরূপ অসাধ্য 

হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক স্থান মশামাছিতে পরিপূর্ণ ছিল। দেওয়ানি ও 

সৈনিকবিভাগের কম্মচারীরা বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ারগণ সূষ্রোদয় হইতে সৃর্ধ্যান্ত 

পথ্যস্ত ছুর্মস্থিত লোকমমষ্টির নান। অভাবমোচন এবং অস্তঃশত্র ও বহিঃশক্রর 

আক্রমণনিবারণের জন্য কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু ধাহাদের কর্মক্ষেত্র 

তাদৃশ বিস্তৃত ছিল না, যাহারা কেবল জীবনের জন্ত স্থানান্তর হইতে ছুর্গে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সকল স্ুখোচিত নরনারীদিগকে কষ্টে কালযাপন 

করিতে হইত। শাস্তির সময়ে তাহাদের আমোদে কোনরূপ অন্তরায় ঘটিত 

না। তাহার! হর্যোদনের প্রান্কীলে শকটে বা অশ্বে আরোহণপূর্ববক গ্রভাত- 

বায়ু সেবনে বহিগত হহতেন, স্য্যাস্তপময়ে সায়স্তন সমীরে পুলকিত হইতেন। 
দুর্গে ভাহাঙ্গের এরূপ সুযোগ ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে অন্তরূপ সুবিধা ছিল। 

দর্গগ্রাচীর উদ্নভ। উঠার পাদদেশ দিয়া যমুনা! তরঙ্গরঙ্গে বহিয়|! যাইতেছে । 
ইউরোপীয়গণ এই উদ্নত রগ প্রাচীরে পরিভ্রমণ করিতেন । বিশুদ্ধ বাধু যুনা- 
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প্রবাহে পরিষিক্ত হইয়া, স্পশে স্পশে তাহাদিগকে পুলকিত করিত। এইরূপ 

ভ্রমণ ব্যতীত তাহার৷ পুস্তকাদি পাঠে আমোদিত হইতেন। সন্ধ্যার পর 

তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভোজনস্থলে সমণেত হইয়1, বিবিধ আলাপে স্ুখান্্ভব করি- 

তেন। কখন কখন আতঙ্কজনক বাজারগুজব গ্রচারিত হইলে তাহাদের মধ্যে 

উহার আন্দোলন হইত। কেহ কেহ কল্পনাবণে উহ অতিরঞ্জিত করিয়া তুপি- 

তেন, কেহ কেহ উহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় গ্রকাঁশ করিতেন, কেহ কেহ বা 

দু তাগহকারে নানা যুক্তি দেখাইয়া, উত্তার অলীকত্ব গ্রতিপন্ন করিতে 

অগ্রসর হইতেন । জনরব প্রায়ই অলাক হ্হত। তখন যাহার। শঙ্কিত হইয়া 

ছিলেন, ধাহার1 সংশয় গুকাশ করিয়াছিলেন, যাহার দৃঢ়তাসহকারে কল্পনার 

উচ্ছাস দেখা যাইত। আশঙ্কীকারিগণ আগনাদের তাঁরুতায় লঙ্জিত হইয়া, 

ব্ষিগ্বান্তরের আলাপে গ্রতিপক্ষদিগকে প্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিতেন । 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আততায়ীর সমক্ষে আন্মরক্ষার জন্ত অনেকে সৈনিক- 

প্রত অবলম্বন করিয়াছিল। সেনাবিভাগের গ্রধান ব্যক্তিগণ ইহাদিগকে রণ- 

কৌশগ শিক্ষা! দিতেন । বিপদ যখন অধিবাধ্য হয়, তখন সকল দিকেই উদ্যয়শীল 

ব্যক্তিদিগের যত্ন ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন পরিলক্ষিত হহয়া থাকে । উপস্থিত 

থলেও 'এইরূপ শিদশন অপরিস্ক,টভাবে থাকে নাই। “এ সময়ে সমগ্র ছ্্গ 

যেন অদৃষ্টচর সজীবভাবে স্বকীয় অভূতপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। 

এইরূপে জুলাই মাস অতিবাহিত হইল। আগষ্ট মাসও ক্রমে অতীতের 
সহিত মিশিয়া গেল। কিন্তু লেফ টেনেণ্ট-গবণর আশ্বস্ত হইলেন ন1। তিনি যে 

ঘোর অন্ধকারে পরিবেষ্টিত ছিলেন, তাহা অপসারিত হইল না; সমুজ্জল 

আলোকের আবিষ্ভাবে তাহার চারি দিক প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। তিনি 
দিল্লীর সংবাদ জানিবার জন্ত সর্বদা উক্ত স্থানের কমিশনর গ্রিথেড সাহেবের 

সহিত পল্তর লেখালেখি করিতেছিলেন। কিন্ত কমিশনর এরূপ কোন সংবাদ 

পাঠাইতে.পারিলেন ন! থে, যাহাতে লেফটেনেন্ট -গবরণরের হাদয় উৎফুল্ল হইতে 

পারে। মোগলের চির প্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহাদিগের হন্তে ছিল। 

নবাব ওয়াজিদ আলির শ্প্িয় বাসভূমিতে সিপাহীগণ আত্ম প্রাধান্ত রক্ষা করিতে- 

ছিল। সুতরাং এই ছুই প্রধান স্থান হইতে কলবিন্ সাহেবের কোনরূপ সাহাযা- 
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প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। যদি দিল্লী অধিকৃত এবং লক্ষৌর সিপাহীগণ 
পরাজিত ও দূরীভূত হইত, তাহ! হইলে সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইংরেজের 
প্রাধান্তরক্ষার স্ৃবন্দোবস্ত ঘটিত। কিন্তু ইংরেজ যাহা ভাবিয়াছিলেন, অদৃষ্ 
তাহার বিরোধী হহয়। উঠিয়াছিল। ছুর্গে সমরে সময়ে নানাবিধ জনরব উঠিত 

নান! প্রকারের বহুসংখ্য অধিবালী থাকাতে এ জনরব ক্রমে পল্পবিত এবং 

লোকের মুখে মুখে নানাভাবে গরিকীত্তিত হইত। ইহাতে আশঙ্কাবৃদ্ধি ও 

মনের অস্থিরতা বাতীত আর কোন ফল হইত না। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নীরবে 

থাকিতেন। তাহার! এ বিষয়ের আন্দোলনে ব্যাপূৃত হইতেন না বা অপরকে 

এ বিষয় বলিরাঁও তাহার আশঙ্কা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করিতেন না। | 

সমগ্র উত্তণপশ্চিম প্রদেশ বিপ্লবপুণ হইয়াছিল। আগরার পার্খবর্তী-স্থানে 

ক্ষম ভাশালী লোকে স্বপ্রধান হইয়া, দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের নামে শাসনদণ্ডের 
পরিচালনা করিতেছিল। আপগীগড়ে ঘাউস্ খা নামক এক ব্যক্তি আপনাকে 

দিল্লীর বাদশাহের সুবাদার বলিয়া ঘোষণাপুব্বক জনপদশাসনে প্রবৃদ্ত হইয়া- 
ছিল। কর্ণেল কটন ইহার বিরুদ্ধে সৈম্ঠ প্রেরণ করিলেন। যাহার! ইচ্ছা 

করিরা, অশ্বারোহী দৈনিকের কার্ষ্য প্রবৃন্ত হইয়াছিল, তাহাদের কতিপয় 

বাক্তি এই অভিযানে নিয়োজিত হইল। মৈনপুরীর প্রসিদ্ধ সাহসী অধিনায়ক 

ডি কাণ্টজো এহ দৈনিকদিগের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। সমগ্র 

সৈনিকদলের কর্তৃত্ব মেজর মণ্টগোমরির উপর সমর্পিত হইল। বিপক্ষদিগের 

দমন ব্যতীত হাত্রাস্নগর রক্ষা করা এবং স্থানীয় তালুকদারদিগকে আশ্বাস 

দেওয়া, এই সৈন্যপ্রেরণের উদ্দেপ্ত ছিল। মেজর মণ্টগোমরি সৈন্য লইয়া, 
২০শে আগষ্ট আগর হুইতে যাত্রাপুর্ধক ২৪শে তারিথ আলীগড়ে উপনীত 
হয়েন। ঠাকুর গোবিন্দ সিংহ কতিপয় অশ্বারোহী দিয়া, ই'হার সাহায্য করেন। 

ঘাউস্ খার মুসলমান সৈন্য ধন্দভাবে উত্তেজিত হইয়া, এমন বেগে ইংবেজের 

পদাতি সৈম্তকে আক্রমণ করে যে, ইংরেজ অধিনায়ককে তাহাদের সম্মুথে 

কামান সন্নিবেশ করিতে হয়। গরাজীগণ তরবারি হত্তে করিয়া, “দীন দীন্” 

রবে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ বিচলিত হইল না1। কয়েক ঘণ্টা 

কাল উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হল। ইংরেজ্সৈন্য সর্বপ্রকার যুদ্ধান্ত্র লইয়া, 
সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এ দিকে ধর্মোন্মন্ত গাজীগণও সাহস ও 
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পরাক্রমের পরিচয় দিতে বিষুখ হইল না। তাহারা কাঁফেরের শোণিতপাত 

করা আপনাদের ধর্মের অঙ্গ বলিয়। মনে করিয়াছিল, এই ধর্ম রক্ষার জন্ত 

তাহাদের উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তাহাত| কামানের মথে বুক পাতিয়া, 

নিভীকচিত্তে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। শেষে তাহাদের বলক্ষয় হইল। তাহার। 

ইংরেজের অসীম শক্তিসম্পন্ন আগ্নেয়ান্ত্ের সম্মুখে স্থির থাকিতে না পারিয়া) 

আলীগড় পরিত্যাগ করিল। টেলিগ্রাফবিভাগে যে সকল ইউরোপীয় বালক 

কম্ম করিত, তাহার] এই বুদ্দের সময়ে সবিশেষ সাহস ও কর্মাপটুতার পরিচয় 

দিয়াছিল। এই বালকদ্দিগের চেষ্টায় আলীগড় ও আগরার মধ্যে টেলিগ্রাফের 

তার ঠিক ছিল। একটি বালক পাল্কীগাড়িতে বসিয়া, যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ 
আগরা'র দুর্গে পাঠাইয়াছিল। 

আগরার কর্তৃপক্ষ দুর্গে অবস্থিতি করিয়! পার্শবর্তী স্থানে আত্মপ্রাধান্ত- 
স্বাপন ও গোলযোগনিবারণের জন্য এইরূপ চেষ্ট1! করিয়াছিলেন । আলীগড়ের 

অভিযান তাহাদের সর্ধপ্রধান ও সর্বশেষ চেষ্টাা। তাহার! দুর্গের বহির্ভাগে 

থাকিতে সাহুসী না হইলেও আপনাদের বসতিস্থানের চারি দিকে তীক্ষদৃষ্ট 
রাখিয়াছিলেন । যাহা হউক, অযোধ্য। এবং দিল্লীর বিষয় তাহাদের চিন্তলীয় 

হইয়াছিল। তাহার] বৃদ্ধ মোগল এবং নবাব ওয়াজদ আলির রাজধানীতে কি 

ঘটিতেছে,জানিবার জন্ত সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। কিরূপে তাহাদের প্রগাঢ় 

গৎস্ুক্যের পরিতৃপ্তি হইয়াছিল, তাহা পরবর্তী বিবরণে পরিস্ফকট হইবে। 

এই সময়ের মধ্যে লেফ টেনেণ্ট-গধর্ণর কল্বিন্ সাহেবের শারীরিক শক্তির 

সহিত মানসিক শক্তির ক্রমেই হীনতা ঘটিতেছিল। €ই জুলাই শাসিয়ার যুদ্ধে 
আপনাদের সৈনিকদলের পরাজয় এবং আগরার ছুর্গে গমনের পর তিনি যেরূপ 

ভগ্রহৃদয়, সেইরূপ হতাশ্বাস হইয়! পড়িফাছিলেন। গভীর ভুশ্চিস্তা তাহার" 

রোগজীর্ণ দেহের উপর সমধিক পরীক্রম গ্রকাশ করিতেছিল। তিনি আগরার 

দুর্গে অবরুদ্ধভাবে ছিলেন । গাহার সম্মুখে দিল্লী উত্তেজিত সিপাহীদিগের 

অধিকারে ছিল, তাহার পার্্বতাগে লক্ষৌ গাহাদের প্রাধান্য হইতে পরিভ্রষ্ট 

হইয়াছিল, তাহার চারি দিকে প্রবল বিপক্ষগণ সংখ্যাধিক্যে ও যুদ্ধোপকরণে বল- 

সম্পন্ন হইয়া! ইংরেজের শোণিতপাতের সুযোগ গুতীক্ষা করিতেছিল। এইরূপে 

লেফটেনেণ্ট -গবর্ণরের দক্ষিণে ও বামে, আগ্রে ও পশ্চাতে বিপক্ষতার নি দশ” 
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পরিলক্ষিত ভউত্েছিল। লেফ টেনে্ট-গবণর ইহ ঠাতে ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া 

পড়িতেছিলেন। কিন্ত তিনি যে নকল সহযোগীতে পরিবেষ্টিত ছিলেন, যে 

সকল বন্ধুর সহিত পরামশ করিয়া, পিপত্ভিময় কর্মক্ষেত্রে অগ্রাসর হইতেছিলেন, 

তাহাদের সমক্ষে আপনার কোনরূপ অবসন্নতা, কোনরূপ ঢশ্চিন্তা বা কোনরূপ 

ওঁদান্ত দেখাতে ইচ্ছা করেন নাই | তাহার শাসনাধীন প্রদেশে গচণ্ড বিপ্র 

বের অভিঘাঁতে তদীয় সজাতিদ্িগের জীধন যেরূপ সংশয়াপন্ন হইয়া! পড়িয়াছিল, 

ঢ্রশ্চিকিত্ রোগের আক্রমণে তাভাঁর নিজের জীবনও সেইরূপ সংশয়দোলায় 

অধিরূঢ় হইয়াছিল। ইহাতে তীহাঁর উদ্যমভঙ্গ হয় নাই, উৎসাহ বিলুপ্ত 

হইয়! যায় নাই বা শ্রমশ্ীলতা অন্তদ্ধীন করে নাই । তিনি প্রতিদিন শব্য। 

হইতে উঠিয়া, কর্তবা কর্মে অভিনিবিষ্ট হইতেন। কর্তব্যসম্পাদনে তাহার 

কখনও আলন্ত দেখ! যাঁর নাই। কোনরূপ অনুরোধ, কোনরূপ প্রার্থনা, 
কোনরূপ হেতৃবাদ, তীহীর অমূল্য জীবন রক্ষার জন্য, তাহাকে এইরূপ পরি- 

শ্রম হইতে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তাহার সহযোগিগণ যেরূপ কর্ম্মপটু 

যেরূপ দূরদর্শী, সেইরূপ বিশ্বস্ত ছিলেন, তথাপি তিনি, কর্ম হইতে বিরত হইতেন 
না। অতি সামান্ঠ বিষয়েও তাহাকে সমান উদ্যমের সহিত পরিশ্রম করিতে 

দেখা যাইত। আগরার জজ রেইকৃস্ সাহেব জুলাই মাসে পিখিয়াছিলেন যে, 
যদ্দি তিনি অল্প্াগাণ হইতে একথানি তরবারি ধা একটি পিস্তল আনিতে চাহি- 
তেন, তাহ! হইলেও অন্ুমতিপত্রে লেফটেনেণ্ট, গবণরের স্বাক্ষরের প্রয়োজন 
হইত। এইরূপ সকল বিষয়েই কল্বিন্ সাহেবের তীদ্বদৃষ্টি ছিল। কোন বিষয় 
তাহার নিকটে অপরিজ্ঞাতভানে থাকিত না বা কোন বিষয় গাহার বিনা 

অনুমতিতে সম্পন্ন হইত না। তিনি কোন বিষদ়ের সম্পাদনভার অপরের হস্তে 

দিতেন না এবং স্বং কোন নিষয় সম্পাদনে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখাইতেন 

ন1!। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইত। প্রতিদিন তাহার রক্ষণীয় স্ুবিস্তৃত 

প্রদেশের কম্মচারীদিগের নিকট হইতে কখনও ফরাদী, কখনও বা গ্রীক ভাষায় 

লিখিত সাহায্য প্রাথনার পত্র আসিত। এই সকল অস্পষ্টলিপির উদ্ধার করিতে 

অনেক কষ্ট হইত। কিন্তু লেফটেনেপ্ট-গবর্ণর কষ্টম্বীকারে পরাজ্মুখ ছিলেন 

না। তিনি যত্ব ও বারতার সহিত উক্ত লিপিগুপির পাঠোদ্ধার করিতেন এবং 

যত্ব ও ধারতার সহিত সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া! যথাযোগ্য আদেশ দিতেন | 
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রোগজনিত অবসাদের সহিত এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম এবং এইরূপ গভীর 
দুশ্চিন্তায় কল্বিন্ সাহেব ক্রমে জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেন। ষীহাঁরা 

এই বিপ্লবের সময়ে প্রধান রাজকীয় কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, স্বিস্তীত জনপদ, 

বহুসংখ্য প্রজা, যাহাদের শাসন ও পালনের বিষয়ীভূত ছিল, তাহাদের কেহই 
উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণরের ন্যায় ছুরদৃষ্টচক্রের আবর্তনে নিশ্পে- 
ধিত হয়েন নাই । লেফটেনেন্ট-গবর্ণর একে রোগজীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহার 

উপর তাহার শাসনাধীন প্রদেশে বিপ্লবের পৃণবিকাশ ঘটিয়াছিল। তিনি এক 

বিভাগের পর অন্ত বিভাগ আপনার হস্ত হইতে ম্থলিত হইতে দেখিতেছিলেন, 

তিনি নজাতির ও স্বধন্মের শত শত স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকার নিধনের বিষয় 
অবগত হইতেছিলেন, তিনি প্রতিমুহূর্তে অধীন লোককে অসংসাহসিক কার্ষ্য- 
সাধনে ব্যাপৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি ইহার কোনরপ প্রতীকারের 

সমর্থ হয়েন নাই । তাহার অধিকৃত জনপদ বিপক্ষের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হয় 

নাই। তাহার সজাতির বা স্বধন্শের লোকেও বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় 

নাই। ভিন্ন ভিন স্থান হইতে অনেকে জীবনরক্ষার জন্য নিরতিশয় শোচনীয় 
ভাবে তাহার দুমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল । তিনি ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত স্থথে ও 

শান্তিতে রাখিবার জন্ঠ চিস্তান্বিত ভুইয়াছিলেন। এইরূপে সকল বিষয়ই তাহার 

অনন্ত ছুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতেছিল। তিনি ছুই এক বার আফিসরদিগের 

সমাধির সময়ে উপাস্থত্ হইয়াছিলেন। তিনি চিকিৎসালয় দেখিতে যাইতেন, 
ছুর্গপ্রাচীরে পরিভ্রমণ করিতেন, সকলের প্রতি সদয়ভাব প্রদর্শন এবং সকলের 

সহিত শিষ্টতাসহকারে আলাপ করিতেন, কিন্তু এইরূপ পরিদশন, পরিভ্রমণ 
ও কথোপকথনকালে তিনি যথোচিত আদরলাভ কৰিতেন না। অনেকে 

তাহার গ্রতি অসম্মান প্রকাশ না করিলেও, অসৌজন্ত প্রদর্শন করিত, অনেকে 

নানারূপ ভত্দন1 বরিয়৷ তাহার নিকটে পত্র লিখিত। '্ঠাহার বাক্স এইরূপ 

কুত্মাপুর্ণ পত্রসমূহে প্রায়ই পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি ধাহাদিগের উপর কর্তৃত্ব 

করিতেন, ধাঁহার৷ তাহার আদেশে পরিচালিত হইতেন, তাহার ইচ্ছায় পদচ্যুত 
হইতেন বা পদলাঁভ করিতেন, তাহারাই এইরূপ অসৌজন্য প্রকাশ ও ভর্খসন! 
করিয়া, এই ছুঃদময়ে তদীয় মানসিক শাস্তি বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই । লেফ্টেনেপ্ট-গবর্ণর আপনার কধীন 
০৬০ 



১৭৮ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস 

কন্ধমচারীদিগের কঠোর ভৎ্সনায় স্বকীয় প্রশান্তভাবে বিসজ্জন দেন নাই। 

তিন অসামান্ত শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। শারীরিক শক্তির সহিত মানসিক 

শক্তি সম্মিলিত হওয়াতে তিনি কোন বিষয়েই অবনত, কোন বিষয়েই পরাজ্ুখ 
এবং কোঁন বিষয়েই অস্তির হইতেন না। এখন নিয়তির অপরিবর্তনীয় বিধানে 

এই শক্তিসম্পন্ন পুরুষের শক্তিহ্রাস হইল। তিনি আগরার প্রান্তভাগে ছূর্গীভ্যত্তরে 

বাস করিতে বাধ্য হইলেন । স্থানান্তর হইতে তাহার সাহায্যপ্রাপ্তির কোন 

আশা রহিল না। অধীন কর্্মচারিগণ তত্প্রতি অসন্তোষ ও বিরক্তির একশেষ 

দেখাইতে লাগিলেন । তাহার চারি দিকে যে করালকাদদ্বিনী বিভীষিকাময়ী 

ছায়া বিস্তার করিতেছিল, তাহা ক্রমে গাঁ়তর হইয়া উঠিল। তিনি 

সগ্গ্রস্ত সন্তানের স্টায় একান্ত নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া সেই সর্বলোক- 

পালক . ভগবানে আসম্মসমর্গণ করিলেন। চিকিৎসকগণ তাহার শারীরিক 

অবন্থ। নিতান্ত মন্দ দেখিয়া, তাহাকে সব্বপ্রকার পরিশ্রমে বিরত থাকিতে 

অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এই অনুরোধ রক্ষিত হইল না। লেফ্টেনেণ্ট, 
গবর্ণর পরিশ্রমে বিরত হইলেন না। তাহাকে কিয়ংকালের জন্ঠ দুর্গ হইতে 

সৈনিকনিবাঁসে লইয়া যাওয়া হইল, এইব্ধপ পব্িবর্তনে কিয়দ্ংশে উপকার হইল 

বটে, কিন্ত লেফ টেনেণ্ট -গবর্ণর পুনর্বার কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন, 
তাহার অন্তিম কাল আসন্ন হইয়াছে । তিনি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

মানসপটে যে দেশের মনোমোহন দৃশ্ত অঙ্কিত করিয়া পুলকিত হইতেন, সেই 
প্রিয়তম স্বদেশের সন্দর্শনলাভ তাহার অদৃষ্টে ঘটিবে না। তিনি ইহ! জানিয়াই 
স্বকীয় কর্মক্ষেত্রে কন্মশীল পুরুষশ্রেষ্ঠের স্ভার দেহত্যাগে কৃতনক্কল্প হইলেন। 

সেপ্টেম্বর মাসের প্রারস্তে তিনি রেইকস্ সাহেবকে উত্তরপশ্চিম-গ্রদেশের 

পুলিশের সংস্কার সম্বন্ধে নিম নির্দেশ করিতে আদেশ দেন। ৭ই তারিখ 

রেইক্স্ সাহেব এ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্ তাহা'র গৃহে উপস্থিত হয়েন। 

কিন্ত তান যাইয়া! দেখেন যে, লেফ্টেনেপ্ট-গবর্ণর সাতিশয় পীড়িত হইয়া 
গড়িয়াছেন। কল্বিন্ সাহেব রোগের এই আক্রমণ হইতে মুক্তিলীভ করিতে 
পারেন নাই । ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি সর্ধদর্শী ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে 

করিতে প্রশাস্তভাবে দেহত্যাগ করেন । যিনি গঙ্গাযমুনার তীরবর্তী সুবিত্তিত 
জনপদের শাসন ও পালনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, অস্তিমশয্যায় থাকিবার 



আগরা। ১৭৯ 

জন্য দুর্গের বহির্ভীগে এক টুকু স্থানলাভ তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই । ১০ই সেপ্টে- 

্বর দুর্গ প্রাচীরের অভ্যন্তরে তাহার সমাধি হয়। লর্ড কানিং তীহার মৃত্যুতে 
গভীর শোক প্রকাশপুর্ধক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ, 

বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রতি সম্মান প্রদশনের জন্ত নির্দিষ্ট দিনে ব্রিটিশ 

জাতির চিরজয়ী পতাক1 অবনত এবং. সতর বার তোপধ্বনি করিতে আদেশ 

দেওয়। হয়*। এইরূপে ইংলগ্ডের এক জন প্রধান কম্মবীরের দেহত্যাগ হয়। 

ইতিহাস তীহার সম্মানরক্ষায় উদাসীন থাকে নাই । যিনি অন্তিমকালে সজাতির 

অনেকের নিকটে ধিকৃত ও তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, ইতিহাস তাহাকে বীরেন্ত্র- 

সমাজের বরণীয় রণবিজয়ী বীরপুরুষ অপেক্ষাও উচ্চাসনে স্বাপিত করিয়া, তদীয় 

গৌরবঘোষণাঁয় প্রবৃত্ত হয়। | 

+ (2/274/40 02221/6) 75770217277, 21501274/9%, ১০//%167 49) 2657, 



পঞ্চম অধ্যায়। 
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_ অধে।ধ্যার অবস্থা লোকের দুশ্চি্তা-_তৃত্বামিসম্প্রদীয়__নবাববংশীয়দিগের ছূর্দাশা_ 

সৈনিকদল--জনস।ধারণের অবস্থ।--লঃক্ষী রক্ষার বন্দোবস্ত--সৈনিকনিবাঁসে দিপাহীদিগের 

বিরুদ্ধ/চরণ--অযে(ধ্য।র ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে গোলযে।গ--সীতাপুর--মুলাওন- মেহমদী-_ 

শহজ[হানপুরের গলাতকদ্িগের নিধন-ফৈজাবাঁদ_-হ্ুলতানপুর_বহরইচ্--সিক্রোর 

গণ্ডা-মোলাপুর--দরীয়াবাদ--কাচানীর পলাতকদিগের অবস্থা । 

উপস্থিত সময়ে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র 

প্রদেশের মধ্যে বহুবিস্তৃত ও বহুসমৃদ্দিপন্ন অযোধ্যা ব্যতীত আর কোন প্রদেশ 

ব্রিটিশরাজপুরুষদিগের অধিকতর দুশ্চিন্তা বা অধিকতর আশঙ্কার উৎপত্তি করে 

নাই। অযোধ্যা বাঙ্গালার সিপাহীদিগের ব্তিস্ল। সিপাহীগণ ইংরেজ 
বীরপুরুষদিগের নিকটে শিক্ষিত হইয়া, ইংরেজের কাধ্যসাধনে রণক্ষোত্রে অসস্কু- 

চিতচিত্তে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে। তাহারা যখন দেশান্তরে অবষ্থিতি 

করে, ইংরেজের বিপক্ষ দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যখন প্রস্তুত হইতে থাকে, 

ইংরেজ অধিনায়কের আদেশ অনুসারে যখন ছুর্গম অরণ্য, ছুরারোহ পর্বত, 

স্তর তরঙ্গিণী অতিক্রম করে, তথন গরীয়মী জন্মভূমির বিষয় তাহাদের মানস, 
পট হইতে অন্তহিত হয় না। তাহার স্বদেশের কথায় পুলকিত হয়, আত্মীয় 

স্বজন স্বদেশে নিরাপদে সুথশান্তিতে অবস্থিতি করিতেছে শুনিয়া, নিশ্চিন্ত হয়, 

এবং আপনাদের বহুপরিশ্রমলন্ধ যৎসামান্ত সম্পত্তি ম্বদেশে সুরক্ষিত রহিয়াছে 

জানিয়া, বিদ্বেশী প্রতৃর আদেশপাঁলনে অধিকতর উৎসাহসম্পন্ন হইয়! উঠে। 
বাঙ্গালার দিপাহীদিগের এই প্রিয়তম বাঁসভূমি-_ধনধান্ঠে পরিপূর্ণ এই 

সবিস্ৃত প্রদেশ কিরপে ইংরেজের হম্তগত হইয়াছে, ইহার অধিপতি নখাব 

ওয়াজিদ আলি কিরূপে আপনার ছুরদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছেন, 
তাহা উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিবৃত হইয়াছে। ইংরেজ, অযোধা। অধিকার 

করিবার যে কোন হেতু প্রদর্শন করুন না! কেন, তাহাদের শাসনে অযোধ্যার 



লক্ষৌ--অযোধ্য! ৷ ১৮১ 

সুখশাস্তি ও সমৃদ্ধির যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, অযোধ্য। পূর্বতন অধিপতি- 

দিগের আধিপত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়াতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের 

হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। এই ঘটনায় হিন্দু ও মুসলমান, সমভাবে শঙ্কিত 

হইয়া! উঠিয়াছিল। ইহাতে ভারতের অধিপতিগণ বিরক্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু 
তাহার! দেখিয়াছিলেন যে, গবণ্ণমেণ্টের প্রতি যতই অনুরাগ প্রকাশ কর! 

যাউক না কেন-_খণন্বপূপ অর্থ দিয়াই হউক, যুদ্ধের সময়ে সৈন্ত দিয়াই হউক, 

অথবা অন্য কোন রূপেই হউক, যে ভাবেই গবর্ণমেণ্টের সাহাধ্য কর! হউক ন 

কেন, গবর্ণমেণ্ট আপনাদের সুবিধা বুঝিয়া, অপরকে চিরন্তন সম্পত্তি হইতে 

বিচ্যুত করিতে বা অপরের অধিকৃত জন্পদ স্বকীয় অধিকারে আনিতে কিছু 

মাত্র কুষ্ঠিত হয়েন না। ইহ! ভূসম্পত্তিশালীদিগের বিরাগের কারণ হইয়াছিল, 

যেহেতু তাহার! বুঝিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের ভিন বিধান অনুসারে তাহারা 

সম্পত্তির অর্ধাংশ বা উহা অপেক্ষা অধিক ভাগ হইতে সহসা পরিভ্রষ্ট হইতে 
পারেন (ইহা! সন্তাস্ত মুসলমানদিগের বিরাগের হেতু হইয়াছিল, যেহেতু তাহার! 
ভাবিয়াছিলেন যে, গবর্মেণ্টের আদেশে তাহাদের সজজাতির ও স্বদেশের 

ভূপতিগণ এইরূপে পাত্রষ্ট হইলে,এ সকল ভূপতির আধিপত্যকালে তাহাদের 
যে সকল অধিকার ছিল, তৎসমুদয় বিলুপ্ত হইয়! বাইবে। ইহা নবাবের সৈনিক- 

দিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর নিরক্ত করিয়। তুলিয়াছিল, যে হেতু তাহার! 

দেখিয়াছিল যে, তাহাদের পরিবারবর্গ নবাবের সরকার হইতে যে সাহাষ্য পাইত, 

তাহা বন্ধ হইয়। গেল। ইহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অযোধ্যাবাসী দিপাহীগণ 

একাস্ত বিরক্ত হুইয়া উঠিয়াছিল, যেহেতু তাহার৷ দেখিয়াছিল যে,এত দিন নব 
বত্্সহকারে তাহাদের পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তাহার বিদেশে 

থাকিলেও অত্বীয়ম্বজনের ভাবনায় ব্যাকুল হইত না, কোনরূপ অনিষ্টের প্রতী- 

কার করিতে হইলে তাহার! ব্রিটিশ রেসিডেন্ট দ্বার আপনাদের আবেদনপত্র 

লক্ষৌর দরবারে পাঠাইত ; গবর্ণমেপ্টের সহিত মিত্রতাহেতু নবাব, গবর্ণমেণ্টের 
সিপাহীদিগের প্রার্থনাপুরণে অধিকতর মনোযোগী হইতেন 3 এখন তাহাদের 
এইরূপ সুবিধা অন্তহ্িত হইল। ইহা অযোধ্যার কৃষকসম্প্রদায় ও শ্রমজীবি- 
গণের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল, যেহেতু তাহার! ভাবিয়াছিল যে, নবাবের 
শাসনপ্রণালী যেরূপই হউক না৷ কেন, এত দিন তাহারা করভারে নিপীড়িত 
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পপি 

হয় নাই, এখন ইংরেজের অধিকারে তাহাদিগকে নানারপ কর দিতে হইবে । 

ধক্ষেপে অযোধ্যাধিকারে উচ্চ হইতে নিষ়শ্রেণীর লোক পর্য্যস্ত, মকলেই 

একনপ অনন্তোষ ও অশান্তির তীব্র জালায় দগ্ধ হইতেছিল* । 

ইংরেজ বিনা বাধায় একটি বহুবিস্তৃত ও বহুসম্পত্থিপূর্ণ প্রদেশের অধিপতিকে . 

যখন আপনাদের ভারতসাআ্াজ্যের রাজধানীর প্রান্তভাগে নির্বাসিত করিলেন, 

তখন অযোধ্যাবাসাদিগের বিম্ময়ের অবধি রহিল না। তাহার! বিটিশসিংহের 

অপীম প্রতাপ ও অনন্ত প্রাধান্ত মনে করিয়া স্তস্ভিত হইয়া রহিল । পক্ষান্তরে 

নবাবের পদচ্যুতিতে তাহাদের ক্ষোভের দীমা রহিল না। নবাব অযোধ্যাবাসী- 

দিগের প্রিয় ছিলেন। তাহার দুর্বলতা, তাহার স্বাথপরতা, তাহার অমিতাচার 

যাহাই হউক না কেন, প্রজাণগ রাজা বলিয়া, তত্প্রতি ভক্তিসহকৃত অনুবাগের 

পরিচয় দিত। নবাবের শাসন প্রণালী যথেচ্ছাচাবমূলক হহলে ও তাঁহার! 

অসস্ভোষ প্রকাশ করে নাই এধং উহাতে তাহাদের কোনরূপ অস্থবিধাও ঘটে 
নাই। তাহারা এইরূপ শাসন প্রণালীর বিষয়ে অভ্যন্ত ছিল, এবং অভ্যাস 

অনুসারে উহাতে সন্তষ্ট থাকিয়া, সংপারবাত্রা নিব্বাহ করিত। অধিক্ত নবাবের 

আধিপতাকালে অনেকের গ্রাপাচ্ছাদনের কোনরূপ কষ্ট ছিল না। যাহারা 
নবাবের আশ্রিত অন্থুগত বা নবাবের সহিত কোনরূপ অত্বীয়তাস্ুত্রে সন্বদ্ধ 

ছিলেন, তাহারা লক্ষৌর দরবার হইতে নিয়মিতর্ূপে অর্থ পাইতেন। নবা- 

বের পদচ্যুতির সহিত এই দকণ লোকের অদৃষ্টচক্র পরিবর্তিত হইল। 
ইহাদের কোনবপ সাহাযাদাতা রহিণ না। ইহাদের কষ্ট মোচনে কেহই চেষ্টা 

রুরিল না। সহস! ছুরবস্থার ভয়ঞ্কর আবর্তে নিপতিত ও ঘুর্যমান হওয়াতে, 
ইহাদের শোচনীয়ভাবের অবধি থাকিল না। ই*হারা নিদারুণ দারিজ্র্যে নিপী- 

ডিত, ছুঃসহ কষ্টে মন্্াহত, শোচনীয় মলিনভাবে একান্ত অবসন্ন হইয়া, আপনা" 

দের অমূল্য জীবনরক্ষার অদ্বিতীয় অবলম্বন--অন্ন--কেবল একমুষ্টি অন্নের 

জন্য কাতরভাবে নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন । যে সকল 

জীপুরুষ বংশমর্য্যাদার সম্মানিত ছিলেন, সুখসৌভাগো কালযাপন করিতেন, 

* সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কর্ণেল মালিসন্ এ মন্বদ্ধে এই ভাবে অভিমত প্রকাশ 
করিয়ছেন 1--:1121/259%, 17212 27721272). ৮791, 7. 6. 348-749. 
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সর্বদ। নানারূপ খিলানদ্রব্যে পরিব্রত থাকিতেন, তাহারা সহসা দারিজ্যতরঙ্গ- 

সন্কুল ভয়াবহ সংসারসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। তাহারা কাতরভাবে চারি 

দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন, কিন্ত কোনরূপ অবলম্বন তাহাদের হস্তগত 

হইল না। তাহাদের কেহ কেহ শাল, বনাত ও অন্যান্য মুদ্যবান্ দ্রব্য বিক্রয়- 
পূর্বক অন্ন সংস্থান করিতে লাগিলেন, কেহ.কেহ উদরজালায় অস্থির হইয়া, 

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। * ইহাদের ছুরবস্থ! দশনে সদাশয় ইংরেজ রাজ- 

পুরুষের হৃদয় দয়ার হইয়াছিল। অধোধ্যার রাজস্বসংক্রাস্ত কমিশনর গাবিন্স 

সাহেব এ সন্ধে এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন--“খোধ হয় অযোধ্যার 

সন্্রান্তবংশীয়গণ এবং নবাবের বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন অধিকতর সমবেদনার 

পাত্র ছিলেন। ইহারা নবাবের সরকার হইতে বৃত্তি পাইত্তেন। আমাদের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বুত্তির লোপ হয়| গবর্ণমেণ্ট ইহাদের সাহায্যের 

জন্ত অর্থদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিস্তু“এ বিষয়ে ষথোচিত অনুসন্ধান- 

পূর্বক দানের প্রকৃত পাত্রদিগের নামের তালিকা! প্রস্তুত করা আবশ্তক হইয়া- 
ছিল। এইরূপ প্রয়োজনের অনুরোধে অযথা বিলম্ব ঘটে । এ দিকে উপারহীন 

ন্্ান্তবংশীয়গণ আপনাদের ভরণপোষণের জন্ত নিরতিশয় কষ্টে নিগতিত হয়েন। 

আমর! জানিতে পারিয়াছি ধেঁ, ধাহারা কখন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হয়েন 

নাই, তাহার! রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সর্বসমক্ষে আত্মগোপনপুর্বক ভিক্ষা 

করিয়াছেশ”। 1 রাজন্বকমিশনর এইরূপ স্পষ্টবাদিতা এইরূপ সত্যপ্রিয়তার 

পরিচয় দিয়াছেন এবং অপরের শোচনায় অবস্থায় একান্ত মর্মীহত হইয়া, আত্ম- 

শ্লাঘার বাসনা এইরূপে সংযত রাখিয়াছেন । ফলতঃ ইংরেজের আধিপত্যে এই 

সকল লোকের অধঃপতন ও অবমাননার একশেষ ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে দরিদ্র 

লোকেরও সাতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। লক্ষৌর অবরোধের হতিহাসলেখক বীড 

সাহেব এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়] গিয়াছেন--“তাহাদের (অযোধ্যাবাসীদের ) 

অনুরাগ প্রাপ্তির জন্ত আমরা অতি অল্প কাধ্যহ করিয়াছি। বিরাগবৃদ্ধির 

জন্তই অনেক করা হইয়াছে। নবাবের রাজত্বে সহস্র সহস্র লোকে মন্তরান্ত ভূম্বামী 

ও নবাব বংশীয়দিগের ব্যবহারের নিমিত্ত নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তত করিত। 

* 1276) 5210) 7727, 79 444), 419. 
1 7%681%5 24%2777765 2 0%%%, £. 74. 
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কারুকাধ্যথচিত পাগড়ী, হুকা, জুতা প্রভৃতি সর্বদা বিক্রীত হইত । নবাবের 

আধিপত্যলোপের সহিত এই নিরীহ শিল্পীদিগের কাধ্য বন্ধ হয়। জনসাধারণ 
বিশেষতঃ দরিদ্রগণ আমাদের উপর অসন্তষ্ট হইয়াছে, যেহেতু তাহারা সকল 

দিকে সাক্ষাৎ বা পরম্পর। সঞ্ধন্ধে করভারে নিপীড়িত হইয়। পড়িয়াছে*+। ব্রিটিশ 

গবর্ণমেন্ট অযোধ্যাবাসীদিগের এইরূপ ছুরবস্থার মোচনে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন 

বটে, কিন্তু সর্বপ্রথম তাহাদের হচ্ছান্ুলারে যথোপযুক্ত কাষ্যের অনুষ্ঠান হয় 

নাই। যত দিন নবাবের আধিপত্য ছিল, এক নবাবের পর অন্ত নবাব যত দিন 

শাসনদ্ণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন,ততদিন আশ্রিত ও অনুগত লোকে বৃত্তি- 

ভোগ করিত । এই বুন্তিভোগীদিগের সংখ্যার স্থিরতা ছিল না; বৃত্তিদানের 

ধারাবাহিক কোন নিয়মও বিধিবদ্ধ ছিল না। নানা লোকে নানার্মপে বৃত্তি 

ভোগ করিত। ইংরেজ যখন অযোধ্যা অধিকার করেন, তথ্ন তাহার। সবিশেষ 

সত্বরতাসহকারে এ বিষয়ের শৃঙ্খলা করিয়া উঠিতে পারেন নাই । ধাহার! 

নবাঁধিকৃত প্রদেশের শাসনসংক্রান্ত কর্দ্দে নিয়োজিত ছিলেন, সন্্রাস্তসম্প্রদায়ের 

প্রতি তাহাদের তাদৃশ সমবেদনা পরিলাক্ষত হয় নাহ। তাহারা বোধ হয় 

অধোধ্যার পেন্সনের তালিকার বিষয় কেবল কাগজেই আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা 

করিয়াছিলেন, উহ যে কার্যে পরিণত হইয়৷ নিঃঈহায় নিরবলঙ্থদিগের অস্নবন্ত- 

স্থানের সম্ধল হইবে, ইহা তাহাদের উদ্বোধ হয় নাই। যাহার! কাধ্যে 

অসামধ্য প্রকাশ করিয়াছিল, ভিক্ষা করিতে লজ্জিত ছিল, নৈরাশ্তে মর্ীহত 

হইয়াছিল, তাহাদের জীবনমরণ সম্বন্ধে হংরেজ রাজপুরুষগণ সব্বপ্রথম নিশ্চে্ট 

ভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু স্তার্ হেন্রি লরেন্স, ১৮৫৭ অব্দের ২*শে মার্চ 

অযোধ্যার প্রধান কমিশনরের কার্যভার গ্রহ্ণপূর্ববক এ বিষঞ্জে গঁদান্ত প্রকাশ 
করেন নাই। উদারতার তাহার প্রক্কৃতি উন্নত ছিল, সমবেদনায় তাহার হৃদয় 

কোমলতর হইয়াছিল, কর্তব্যপরায়ণতায় তাহার উৎসাহসহকৃত সৎকার্য্য 

প্রবৃত্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং ধাহারা এক সময়ে সুখসৌভাগ্যে 

কালযাপন করিতেন, সহস! তাহাদের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া, তিনি উহ্থার 

প্রতীকারে উগ্ভত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার শাননভার গ্রহণের পরেই তিনি 
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এ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে উদ্ভত হয়েন, এবং সদয়ভাবে 

দর্দশা গ্রস্ত ব্যঞ্কিদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বৃত্তি দেওয়া! হইবে বলিয়া, আশ্বাস দেন। 

কিন্ত অযোধ্যা অধিকারের প্রায় চৌদ্দ মাস পরে তিনি অভিনব কর্মক্ষেত্রে 

প্রবেশ করিরাছিলেন। সুতরাং তাহার প্রস্তাবিত মহৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বনু 

বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে সন্্রান্ত সম্প্রদায় অধঃপতনের ফলভোগ করিয়া- 
ছিলেন, দুঃসহ কষ্টে নিপীড়িত হইক্লাছিলেন এবং ইংরেজকে আপনাদের এইরূপ 

অধঃপতনের কারণ মনে করিয়া, তাহাদের উপর বিরক্ত ও বিদ্িষ্ট হইয়া 

উঠিয়াছিলেন।* 

পদ্চ্যুত নবাবের আস্মীয়স্বজন কেবল দারুণ ছুর্দশাগ্রস্ত হয়েন নাই। অযোধ্যার 
সন্রান্ত সম্প্রদায় কেবল আপনাদের দুঃসহ কষ্টের ফল ভোগ করেন নাই । জন- 

সাঁধারণ কেবল দারিজ্্যে মন্্াহত ও করভারে অবসন্ন হইয়া উঠে নাই। ইহার! 
খন শোচনীয় ভাবে দিনপাত করিতেছিল, নবাবের পদচ্যুতিতে যখন দীর্ঘনিশ্বাস 

পরিত্যাগপূর্ধক অভিনব শাদনকর্তার প্রতি একান্ত বিদ্িষ্ট হইয়াছিল, 
তখন আর এক সম্প্রদায়ও ইহাদের ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্তি- 
গ্রকাশে উন্ুখ হইয়াছিলেন। অযোধ্যায় ই'হাদের প্রভূত সম্মান ছিল, | 
ভসম্পত্তি ও অর্থের বলে ইহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পুরুষানুগত স্বত্ব 

5'ভাদের প্রগাঢ় ক্ষমত। ও আস্থা ছিল। ই'হার৷ যেরূপ ক্ষমতাপন্ন, যেরূপ 

সম্পন্তিশালী, যেরূপ সম্মানিত, সেইরূপ তেজস্বী, দৃঢ়তাসন্পন্ন ও জনসাধারণের 
মাদরণীয় ছিলেন। চিরপ্রদিদ্ধ রাজপুত জাতি হইতে এই সম্প্রদায়ের উত্তব 

১ইয়াছিল। ক্রমে লক্ষৌদরবারের উচ্চপদস্থ হিন্দু ও মুলমান কর্ম্মচারীদিগের 
বংশধরগণ ইহার অন্তভূক্তি হইয়াছিলেন। 

অযোধ্যার এই সম্মানিত সম্প্রদায় তালুকদার নামে গ্রসিদ্ধ। ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্ট যখন অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন তালুকদারী স্বত্ব 
তাহাদের মনোযোগের বিষয়ীভূত হয়। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এই সময়ে 

মকলকে এক সমতূমিতে আনয়ন করিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন। অযোধ্যার 
ভালুকদারগণ ইহাদের উদ্যমের লক্ষাত্রষ্ট হয়েন নাই। অযোধ্যার মন্াস্ত 
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১৮৬ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

ভূম্বামীদিগের উপর ই'থাদের কিছুমাত্র মমতা বা শ্রদ্ধা ছিল না। ইহারা 

সাম্যবাদের বশবন্তী হইয়া, এই ভূঙ্বামিগণের উচ্ছেদপাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া- 
ছিলেন। হ'হার] তালুকদারগণকে অত্যাচারকারী বলিয়! নির্দেশ করিতেন । 

কণেল স্িমান্ অযোধ্যাত্রমণবৃত্তান্ত গ্রপ্থে তালুক্দারদিগের দৌরাত্ম্য ও উচ্ছ- 
জলভাবের বিষর বিবৃত করিয়াছেন।* এই ভূম্বামিসম্প্রদায়ের কাধ্যপ্রণালা 

সম্বন্ধে ইংরেজ রাজপুরুষগণ প্রশংসা করেন নাই। স্থতরাং ই হাদের স্বত্বনাশ- 

কালেও কেহ কোনরূপে ক্ষুব্ধ হয়েন নাই। যাহারা ই'হাদের অধীনত স্বীকার 

করিয়া যথানিয়মে কর দিত এবং উহার বিনিময়ে নিদিষ্ট ভূসম্পত্তি ভোগ 

করিত, গবর্ণমেন্ট সেই গল্লীঘমাজের সহিত সাক্ষাত্সঙ্বন্ধে ভূমির খন্দোবস্ত 
করেন। তালুকদারগণ স্বত্বচ্যুত হওরাতে গবণমেন্টের উপর নিরতিশয় বিরক্ত 

হইয়া! উঠেন। তাহারা রাজার শ্রেণীতে নিপেশিত ছিলেন। আপনাদের 

তালুকে তাহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিপ। অধিকৃত পল্লীসমূহ হইতে, তাহাদের 

প্রচুর অর্থাগম হইত। নহসা তাহাদের এইরূপ ক্ষমতা, এইরূপ অথাগমের 

উপায় বিলুপ্ত হয় ।1 

তালুকদারগণ ক্ষমতাত্রষ্ট হইলেও রিটিশ গবণমেণ্টের আশঙ্কার কারণ 
অন্তহিত হয় নাই। গবণমেন্টের কর্মচারিগণের সমক্ষে তালুকদারগণ 

দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া এতিপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত কম্মীচারিগণ এই দৌরাস্ম্য- 

দমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তালুকদারদিগকে অধিকারভ্রষ্ট করিয়াছিলেন । কিন্ত 

তালুকদারগণ বহুংখ্যক অনুচঝে পরিবৃত থাকিতেন। এই সকল অনুচর 

সশস্ত্র ও যুদ্ধকর্মম অভ্যন্ত ছিল। অযোধ্যার চির প্রসিদ্ধ ও চিরমান্ত তৃস্বামিগণ 

ইহাদের সাহায্যে ব্রিটিশ গবণমেণ্টের বিঝুদ্ধাচরণে অসমর্থ ছিলেন না। সশক্ষ 

অনুচরব্যতীত ই'হাদের জর্গপপরিবেষ্টিত, মৃগ্নর দুর্গ ছিল। ছুর্গগ্রাচীরে 

কামান সকল মারাত্মক কাধ্যসাধনের জন্ স্থাপিত রহিয়াছিল। এই সকল 

কামান দমদম! ও মীরাটের সুশিক্ষিত গোলন্দাজদিগের হাদৃশ ভীতিজনক 

না হইলেও, অনিষ্টকর কর্মের অনুপযোগী ছিল ন1। ইংরেজ এখন এই আশঙ্কার 
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কারণের উচ্ছেদে উদ্যত হইলেন । দুর্গ হইতে কামান সকল অপসারিত, ছুর্গের 

চারি দিকের জঙ্গল পরিস্কৃত, সশস্ত্র অনুচরগণ নিরক্ত্রীকূত ও দলভ্রষ্ট হইল। 

হহাতে তালুকদারদিগের অধিকতর খিরাগ ও বিদ্বেষের উদ্রেকের সহিত প্রতি- 

হিংসা প্রবুত্তি বদবতী হইয়া উঠিল। এইরূপে বহুসংখ্য অনুচরগণে, একটি 

ণিদ্বেষপর সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত বলরদ্ধি হইতে লাগিল। স্থুলদৃষ্টিতে, 

নিরস্্রীকরণ দ্বারা সন্প্রকার বিপদের উন্মুলন হইল বলিয়া, বোধ হইতে 

গাপে। কিন্তু যাহার সমধিক কাধ্যদক্ষ, তাহাওা নিরন্ত্রীকৃত হইলেও প্রতি, 

পক্ষের বিদ্বশাস্তি হয় না। আজ যাহারা নিঃস্ব হইল, সময়ান্তরে তাহারাই 

সশস্ত্র হইয়া বিপক্ষের শোণিতপাতে উদ্ভধম ও সাহস দেখাইতে পারে। সব্বংলহ। 

বারী কোন দ্রব্যই আপনার বক্ষোদেশে গুপ্ঠভাবে রাখিতে কাতর হয়েন ন।। 

ভরস্কর পৌহান্ত্রগুণি পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে গোপনে রাখিয়া, প্রয়োজন অনুসারে 
তত্সমুদর উহার নিকট হইতে ফিরাইরা লওয়া যাইতে পারে। এই সকল 

অস্ব অবনীর বাবুরহিত ও আলোকশৃন্ত অন্তর্দেশে দীর্ঘকাল থাকিলেও 
মারাম্মক কাধ্যসাধনের তাদৃশ অযোগ্য হয় না। ন্ৃতরাং বে সকল বুদ্ধবীর 

নিরীহভাবে হলচালনায় প্রবৃত্ত হয়, স্থযোগ বুঝিয়া পরক্ষণে তাহারাই মৃত্তিকার 

অভ্যন্তর হইতে অস্ত্রাদ বাহির করিয়া, ভয়াবহ কার্য্যসাধনে উদ্যত হইতে 

গারে। অবৌব্যার তালুকদারদিগের নিরন্তর অন্ুচরগণের সকলেই কৃষাগ- 

জগোচিত শান্তিময় কর্মে ব্যাপূত থাকে নাই। কেহ কেহ বোধ হয়, এই কর্মে 

গ্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশই নিক্ষম্ম। রহিগাছিল। তাহারা যে অনিষ্টের 

ফলভোগ করিয়াছে, তজ্জন্ত তাহাদের বিদ্বেষভাব তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্য- 

ভাবে ছিল। তাহারা এইরূপ প্রগাঢ় বিরক্তির সহিত প্রতিহিংসাপরিতৃপ্ডির 

জন্ত সুযোগ গ্রতীক্ষা করিতেছিল। | 

অধিকারফ্যুত সম্ত্রান্তসম্প্রদায়, স্বতুত্রষ্ট ভূস্বামিগণ, তাহাদের নিরন্তর অন্ুচর- 

নমূহই কেবল অবৌধ্যায় বিপ্লবের মুলীভূত কারণস্বরূপ বর্তমান থাকে নাই। 
ইহারা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোকে উত্তেজন! ও তনুুলক উচ্ছংজ্ঘলভাবের 
পরিচয় দিবার স্থযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইহার৷ যেকপ সমরকুশল, সেই- 

রূপ উদ্ধত প্রকৃতি ছিল। বনুসংখ্য সৈনিক অযৌধ্যার নবাবের সরকারে 

থাকিত। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যে সকল শ্রেণী হইতে লোক নির্বাচনপূর্বক 
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তাহাদিগকে সৈনিকদল ভূক্ত করিতেন, নবাবের সরকারেও সেই সকল শ্রেণী 

হইতে লোক নির্বাচিত হইত । কিন্তু শিক্ষা ও নিয়মাদিতে এই উভয় সৈনিক- 

দলের মধো সবিশেষ পার্থক্য ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির সৈম্ত ইউঝোপীয় প্রণালী 

অনুসারে শিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিত। নখাবের সরকারে এরূপ 

শৃঙ্খল বা পারিপাটা ছিল ন1। টৈনিকগণ যথানিয়মে বেতনও পাইত না। 

সুতরাং অনেকে উচ্ছঙ্খলভাবের পরিচয় দিত। যখন ইংরেজ অবোধ্যা অধি, 

কারে উদ্যত হয়েন, তখন তথায় এইরূপ ৬০,০০০ যাটি হাজার সৈনিকপুরুষ 

ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশকে আপনাদের সৈনিক- 

দলে গ্রহণ করেন, অবশিষ্ট লোকদ্দিগকে কিছু কিছু টাক। দিয়া বিদায় করিয়া 

দেন। ইহারা কর্চ্যুত হওয়াতে অসন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু টাক। পাঁওয়াতে এক- 

বারে হতাশ্বাম হইল না1। সুতরাং ইহাদের মধ্যে সহসা কোনরূপ বিরাগের 

চিহ্ন দেখা গেল না। ইহার! টাক! লইয়৷ আপনাদের আবাসপন্লীতে উপস্থিত 

হইল, পিতামাতা স্ত্ীপুত্রাদির নিকটে লাভলোকসানের কথা বন্দিতে লাগিল, 
আপনাদের যৎসামান্ত অর্থে কিছুকাল শান্তভাবে রহিল। এই সকল লোক 

স্বভাবতঃ অযোধ্যার অতীত ও বর্তমান বিষয়ের আলোচনার জন্য এবং 

অযোধ্যায় কি ঘটতেছে, তাহ জানিবার নিমিত্ত ওৎস্ুক্য প্রকাশ করিতে 

পারে। বে স্থানে ইহার। যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিত, আপনাদের গ্রাসাচ্ছা- 

দনের সংস্থান করিতে সচেষ্ট থাকিত, সেই স্থানের বিষয় ইহাদের স্তিপথ 

হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সুতরাং ইহার। ওৎস্থক্যের সহিত অযোধ্যার দিকে 

দৃষ্টি রাখিয়াছিল এবং ওৎসুক্যসহকারে উহার অবস্থাপরিবর্তনের সহিত 

ঘটনাবলীপরিবর্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। 

ইংরেজ অযোধ্যা! অধিকার করিয়া, আপনাদের অভিনব প্রশানী অনুসারে 

উক্ত রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের অভিমত ব্যবস্থা অনুসারে শাসন- 

দণ্ডের পরিচালনা করিতে গেলে, নানারূপে ব্যয়বাহুল্য ঘটে । করস্থাপন 

ব্যতীত এই ব্যয়নির্বাহের অন্য উপায় তাহাদের অবলম্বনীয় হয় না। পুর্বে 

উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ অযোধ্যা গ্রহণ করাতে প্রজালোককে নানারূপ 

কর দিতেপ্ইয়। তাহারা এতদিন অল্প্যয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছিল, 
এখন ইংরেজী সভ্যতীর অনুমোদিত উৎকষ্টতর রাজ্যশাসনের ফলভোগ করিতে 
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গিয়া অর্থের দায়ে উদ্ভশাস্ত হইয়া পড়িল। ইংরেজ অহিফেনের উপর অধিক হারে 

কর নির্দেশ করিলেন । এ দিকে অভিনব ব্যবস্থ। গ্রচলিত হওয়াতে আবশ্যক 

দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইল। বিচারস্থলে অর্থিপ্রত্যর্থদিগের বহুপরিমাণে ব্যয়, 
বৃদ্ধি পাইল। মোকদ্দমাগুপিরও ব্হুখিলন্বে নিষ্পত্তি হহতে লাগিল। এইরূপে 

অভিনব শাসন প্রণালীতে অনত্যন্ত গ্রজালোকের নানারূপ অস্থুবিধা ঘটিতে, 
গাগিল। লক্ষৌতে অহিফেনসেবীদিগের অভাব ছিল না। পিকিন এবং 

কাণ্টনের ন্যায় অযোধ্যার রাজধানীতেও বহুসংখা লোকে এই চিরপ্রসিদ্ধ 

মাদক দ্রব্যে আসক্ত ছিল। উহার উপর কর স্থাপিত হওয়াতে লোকের 

অসন্তোষের অবধি রহিল না। কথিত আছে, অনেকে যখন বদ্ধিতমূল্যেও 

উহ! পাইল ন1, তখন একান্ত নৈরাহ্যে হতজ্ঞান হইয়া! আপনাদের গলা কাটিয়া 

ফেলিল।* এই ঘটনা “সত্য হউক, নাই হউক, এইরূপ করস্থাপনে যে, 

লোকের বিরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই । 

অযোধ্যায় যেরূপ শাসনপ্রণালী ছিল, ইংরেজের প্রবর্তিত শাসনগ্রণালী যে, 
তদ্দপেক্ষ। উৎকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে সংশয় নাঁই, ইংরেজ যে, নবাধিকৃত রাজ্যে শাস্তি ও 

শঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন, তদ্ধিষয়েও ভিন্নমত নাই । কিন্তু ইংরেজের প্রবর্তিত 

ব্যবস্থা, ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত শাননশৃঙ্ঘল| ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন রুচির লোকের 

মনঃপুত হইতে কিছু সময়ের গ্রয়োজন হইয়! থাকে । লোকে দীর্ঘকাল যে শাসন- 
প্রণালীতে অভ্যস্ত ছিল, সহসা! সেই শানপ্রণালী বিপর্যস্ত করিয়। ভিন্নরূপ 

ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে, তাহাদের অভ্যাস ও রুচি অনুসারে শাসকবর্গের 

কিছুকাল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা! আবশ্তক হয়। অরণ্যবিহারী জন্ত 
বা আকাশবিহারী বিহঙ্গের স্তায় অনভ্যন্ত মানবও ধীরে ধীরে অপরের পোষ 

মানিয়৷ থাকে। ধাহারা আপনাদের প্রবর্তিত প্রণালী উৎকৃষ্ট মনে করিয়া, 

শাপ্ব শীঘ্র ইহাদিগকে আবদ্ধ ও বশীভূত করিতে চাহেন, তাহারা বোধু হয় 

মানবপ্রক্কতির পরিজ্ঞানে সমর্থ নহেন। ইংরেজ.বোঁধ হয়, আপনাদের নিয়মের 

প্রচলন সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহারা সভ্যতা ও 

সদাশয়তার দোহাই দিয়া, আপনাদেন্প অজ্ঞত1 গোপনে রাখেন টা অনভ্যন্ত 

* রীজ সাহেব এইরূপ মত্ত গ্রকাশ করিয়াছেন ।--.১22 9/ 24405 45 35, 
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লোক তাহাদের মঙ্গলময় নিয়মে নদ্ব শস্ব অভ্যস্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ না 

করাতে তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করেন।* ফলতঃ তাহারা তাড়া- 

তাড়ি আপনাদের অভিমত প্রণালীর সুফল দেখিতে ইচ্ছা করিরা থাকেন। 

যেহেতু, আপনাদের খিষয়গুলি তাহাদের নিকটে ভাল বোধ হয়। পরদেশে 

পরের অনুষ্ঠিত বিষয়গুলি মন্দ বলিয়া, তাহারা তৎসমুদয়ের প্রতি অবজ্ঞার ভাব 

প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন বিষরের সংস্কার করিতে গেলে লোকের রুচি 

সংস্কৃত হইতে যে, কিছু সময় আবশ্তক, তাহা ভাহাদের উদ্বোধ হয় না। অযোধ্যার 

ইংরেজ সিবিিয়ানখণ খোধ হয়) এইরূপ ভ্রান্তির ধশবস্তী হইয়া তাড়াতাড়ি 

আপনাদের অভিমত বিব্য়গুণির গ্রচলনে উদ্ধত হইগাছিলেন। তাহারা অভি- 

নধ নিয়মের জন্ত দায়ী না হহতে পারেন, যেহেতু কলিকাতা হইতে উহার 

উৎ্পণ্তি হইয়াছিল। কিন্ত কালবিলগ্ধ করিতে তাহাদের ইচ্ছ। হয় নাই। 

তাহার ধেধ্যসহকারে সুসময়ের প্রতীক্ষ/ করেন. নাই। কিছুকাল পরে 

একজন মমদশী, আতজ্ঞ রাজপুরুষ প্রধান কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত ও 
অভিণব কন্মক্ষেত্রে অব্তীণ হহয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার পুর্বে হঠকারা 

রাজকম্মচারিগণ সকল বিষয়ের সংস্কার করিতে গিয়া, এরূপ বিপ্লব ঘটাইয়া- 

ছিলেন বে, তাহার নিবারণের জন্য বহুসংখ্য সৈনিকবলের প্রয়োজন হইয়াছিল। 

লক্ষৌতে ধন্মোন্মত্ত মুসলমানদ্গের অভাব ছিল না। গাঁজী ও ফকীবরগণ 

উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিয়া» ধর্মের জন্য সঙ্জাতিদিগকে আত্মজীবনের উৎসগ 

করিতে উত্তেজিত করিত। এইরূপ এক জন ফকীর'বক্ততাকালে হৃত হয়। 

দওয্বরূপ তাহাকে ১০৭ ঘা বেত মারা হয়। লক্ষৌনিবাসী মুসলমানগণ 
ইতঃপূর্বে ব্রিটিশ গধণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়। উঠিয়াছিল। তাহাদের 

পূর্বতন স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের খাগ্ঘ' দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, 
করভারে তাহাদের কষ্টের একশেষ ঘটিয়াছিল, ইহার উপর যখন তাহার! 

আপনাদের শ্রদ্ধাম্পদ ধর্ম গ্রচারকদিগের বক্ত-তা শুনিতে লাগিল। ফিরিঙ্গীর 
শাসনে তাহাদের চিরপথিত্র ধম্মের অবমাননা ঘটিবে, তাহাদিগকে অস্পৃশ্ঠ 

4 কে সাব এই ভ।বে উপস্থিত বিষয়ের উল্লেথ করিয়াছেন 1--/%6,:5/9% 1717, 
/79, 444) £, %27, 
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দ্রব্য স্পর্শ ও অথাগ্য দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, উক্ত ধর্ম প্রচারকগণ যখন 

তাহাদিগকে ইহাই বুঝাইতে লাগিলেন, তখন তাহারা অধিকতর অস্থির হ্ইয়। 

উঠিল। নিদারুণ বিদ্বেষ-বহ্ছি তাহাদের হদয়ের প্রতিস্তর দগ্ধ করিতে 

নাগিল। তাহার৷ ইহার জালাময়ী যাঁতনার উত্তেজিত হইয়া, প্রতিহিংসার 
তৃপ্রিসাধনের সুযোগ দেখিতে লাগিল। 

ইংরেজ যাহাদের উপর প্রধান প্রধান কর্মের ভার সমর্পণ করিরাছিলেন, 

ভাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরতিশয় দ্ুনীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী ছিল। এই- 

রূপ অজ্ঞাতকুলশীল বাক্তি ইংরেজের প্রিয়পাত্র হইয়া! নানারূপে অত্যাচার 

করিত। লক্ষৌয়ের কোতয়াল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ 

প্রকাশ করিত, গবণমেণ্টের কার্য্যসাধনে সর্বদা ব্যগ্র থাকিত। কিন্তুলোকের 

মধ্যে ইহার কিছুমাত্র প্রতিপত্তি ছিল না। ইংরেজ রাজপুরুষগণ বাতীত আর 
কেহ ইহার কাধ্যে সন্তোষ প্রকাশ করিত না। রাজপুরুষগণ বোধ হয়, ইহার 

প্রকৃতি জানিতেন ন1। এই ব্যক্তি যেরূপ ছুরাচার, সেইরূপ কুগ্রবৃত্তিপরায়ণ 

ছিল। ইহার অগ্যাচারে পিতা ুহিতার সন্ত্রমর্ক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক 

থাকিত, স্বামী স্ত্রীর সম্মাননাশের আশঙ্কায় উদ্দিভাবে কাপযাপন করিত |+ 

এইরূপ দৌরাস্ম্যে লোকে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের গ্রতি গ্রথমে তাদুশ অন্নরাগ 

প্রকাশ করে নাই। 

অযোধ্যা যখন ইংরেজ রাজপুরুষদিগের শাসনদণ্ডের পরিচালনায় এইরূপ 

তরঙ্গায়িত হইয়াছিল, তথন স্তার হেন্রি লরেন্স তথায় উপস্থিত হয়েন। তিনি 

২০শে মাচ্চ প্রধান কমিশনরের কাণ্যভার গ্রহণ করেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে 

বে, এই প্রধান রাজপুকুষ অনেক প্রধান গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি ভারত- 

ব্ষীয়দিগের সহিত মিশিতেন, ভারত বষীয়দিগের মনের ভাব জানিতেন, ভারত- 

বধীয়দিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, ভারতব্ায়দিগের উপকারসাধনে ও 

অসন্তোষনিবারণে উদ্যত থাকিতেন। তাহার ধারণা ছিল যে, ইউরোপীয়গণ 

সময়ের প্রতীক্ষা ন। করিয়াই, তাড়াতাড়ি আপনাদের শাসনপ্রণালীর অভিথাতে 

ভারতবধীয় শাসন প্রণালীর গৌরব নষ্ট করেন। ভারতবষীয়দিগের যে, নানা- 

সং 1১৫5) ১১1০:১৮ 01 4:4/2:710225 2, 7536, 
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রূপ অসন্তোষের কারণ বিগ্কমান রহিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার বিশ্বাম ছিল। 

তিনি এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, আপনাদের শাঁসনপ্রণালীর শৃঙ্ঘলাসাধনে 
এবং অযোধ্যাবাসীদিগের অসন্তোধনিবারণে ঘত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন ।* তিনি 

এই সময়ে গবর্ণর-জেনেরল এবং আপনার আত্মীয়বর্গের নিকটে যে সকল পত্র 

লিখিয়াছিলেন, তংসমুদয়ে অযোধ্যার অবস্থা সম্বন্ধে তদীয় মনোগত ভাব পরি- 
স্ম,ট হ্ইয়াছিল। রাজপুরুষগণ যে, তাড়াতাড়ি সংস্কার করিতে গিয়া, বিপ্লবের 

বীজ রোপণ করিতেছিলেন, ইহা তাহার স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল! এপ্রিল মাসে 
তিনি গবণর জেনেরলের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন, তাঁহাঁতে এই ভাবে 

আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলে্ন--“অতি নীপ্র এবং অতি কঠোরভাবে 

নগরের উন্নতিনাধন করা হইয়াছে । বাড়ীগুলি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গিয়৷ ফেলাতে 

লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধর্মমন্দির, অন্তান্ঠ গৃহ এবং খাঁলিজ্মী 

গব্ণমেণ্টের সম্পন্তি বলির গ্রহণ করাতেও এইরূপ অসন্তোষের উৎপত্তি 

হইয়াছে । আমি এই সকল স্থানের অধিকাংশ নিজে দেখিয়াছি, এতৎসংস্থট 

লোকদ্দিগকে শাস্ত করিয়াছি এবং কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত আদেশ ব্যতীত এইবপ 

সম্পত্তিগ্রহণ ও বাড়ী ভাঙ্ষিয়া ফেলার প্রতিষেধ করিয়া দিয়াছি। রাঁজস্ব- 

গ্রহণের প্রণালীও সাতিশয় অসন্তোষজনক হইয়াছে। গত বৎসর এরপ বর্দিত- 

হারে কর নিদ্ধারিত হইরাছিল যে, মোটের উপর শতকর1 ১৫, ২০, ৩০ এমন 

কি “৫ টাক! পধ্যন্ত খাজান। বাদ দিতে হইয়াছিল। তালুকদারদিগের সহিতও 

সাতিশয় কঠোর ভাবে ব্যবহার কর! হইয়াছে । এক ফৈজাবাদবিভাগে 

তালুকদারগণ আপনাদের অধিকৃত পল্লীর অন্ধাংশ, কেহ কেহ সমুদয় পলীর 

্বত্চ্যুত হইয়াছেন ।” 4 স্তাঁর্ হেন্রি লরেন্স এইরূপে অযৌধ্যাবাসীদিগের 

অসন্তোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এইরূপ অসন্তোষের গ্রতীকারে তাহার যত্ব 

পরিলক্ষিত হইয়!ছিল। কিন্তু বহুবিলম্বে তিনি অভিনব কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া- 

ছিলেন। ধূমায়মান বহ্ছি ধীরে ধীরে প্রজপিত হুইয়। উঠিতেছিল, বহুবিলম্বে চেষ্টা 

হওয়াতে উহ! নির্বাপিত হয় নাই। 
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স্তার হেন্রি লরেন্দের বিশ্বাস ছিল যে, যতদিন গ্রজাবর্গকে সরলভাবে 
বিশ্বাস করা যায়, সরলভাবে প্রজাবর্গের মঙ্গলসাঁধনে উদ্যত থাক যায়, 

ততদিন রাজ্যের শান্তি নষ্ট হইবার বা প্রজাবর্গ হইতে কোনরূপ বিপদ 

ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। তিনি এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত সৈনিকদিগের গুতি সদয়- 

ভাবপ্রকাশে উদ্যত হইরাছিলেন। অযোধ্যায় ইউরোপীয় পদাতি সৈন্ত অধিক 

ছিল না। সমগ্র প্রদেশের মধ্যে লক্ষৌতে কেবল ৩২ সংখাক ইউরোপীয় পদ্াতি 

সৈনিকদল অবস্থিতি করিতোছল। যাহা হউক, এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই নবাধি- 

রুত প্রদেশে অশান্তির কোনরূপ নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। যে বিস্ৃত জলরাশি 

আস্তরণপটের ন্যায় স্থিরভাবে ছিল, প্রকৃতির কোনরূপ চাঞ্চল্যে তাহা 

আলোড়িত ক তরঞ্ষপমাকুল হয় নাই। ইংরেজের প্রবর্তিত রীতি অনুসারে 

রাজ্যের শাসনকার্ধ্যনির্বাহ হইতেছিল। ইংরেজ আপনার অভ্যস্ত কর্ম- 

পটুতার সহিত রাজ্যশাননপংক্রান্ত বাবতীয় বিষূর সম্পন্ন করিতেছিলেন। সমগ্র 

প্রদেশ চারি বিভাগে এবং বার জেলায় বিভক্ত হঠয়াছিল। প্রতি বিভাগে 
এক এক জন কমিশনর এবং প্রতি জেলার এক এক জন ডেপুটি কমিশনর 

নিপ্দিষ্ট কর্্মসম্পাদনে ব্যাপৃত্ত ছিলেন । সমগ্র বিভাগের উপর প্রধান কমি- 

শশর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। উন্তরপশ্চিম প্রদেশ দীর্ঘকাল হইতে ইংরেজের 
অধিকারে ছিল। ইংরেজও দীর্ঘকাল হুইতে উহার স্থশাসনের অন্ত যত্ব ও 

পরিশ্রম করিয়া! আদিতেছিলেন। এই স্থশাপিত প্রদেশের তুলনায় অযোধ্যয় 

গুরুতর অপরাধের সংখা! অধিক ছিল না। ইংরেজ এই সম্পত্তিবহুল গ্রাদেশ 

অধিকার করিয়া সন্ত ছিলেন। অধিবাপীদিগের প্রশান্তভাব দর্শনে তাহাদের 

হৃদয় উদ্বেল সাগরের ন্তার প্রফুল্পভাবে অধীর হইয়! উঠিয়াছিল। কিন্ত এই- 
রূপ গ্রফুল্লত। দীর্ঘকাল থাকিল না। মেমাসের প্রারস্তে স্থানে স্থানে অশান্তির 

নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল। নবাঁধিকৃত প্রদ্দেশও উচ্ছংজ্খলভাবের অভিঘাতে 
চঞ্চল হইয়া উঠিল। 

মে মাসের প্রারস্তে অযোধ্যার ৭ সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিদল টোটার 

ব্যবহারে অসম্মতি গ্রকাশ করিল। অধিনাগ্নকেরা তাহাদিগকে আপনাদের 

আদেশানুবর্তী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ত চেষ্টা ফলবতী হইল না । 
তাহাদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত কর হইল। ব্রিগেডিয়ার অনেক 

২৫ 



১৯৪ সিপাহীধুদ্ধের ইতিহাস 

বুঝাইলেন, কিন্ত এই চেষ্টা বাথ হইল । যখশ সিপাহীগণ বশীভূত হইল না, তখন 

স্তার হেন্রি লরেন্স, ধ্লপ্রকাশ পুর্বাক তাহাদের নিরন্ত্রীকরণে উদ্ভত 
হইলেন। উক্ত সিপাহীদলকে ধখন টোটার কথা বুঝাইয়া দেওয়। হইয়াছিল, 

তখন তাহারা কহিয়াছিল যে, অন্তান্ত দৈনিকদল টোটার ব্যবহারে আপত্তি 

করিয়াছে । তাহাদেরও এরূপ.আপত্তি আছে । এই সকল সিপাহী ৪৮ সংখ্যক 

পদাতিদলকে আপনাদের সহারত। করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিল। ঘটনা- 

ক্রমে এই পত্র অন্ত একজন তরুণবয়স্ক সিপাহীর হস্তগত হয়। উক্ত সিপাহী 
উহা! আপনাদের স্ধাদারকে দ্রেখায়। সুপাদার সেবক তেওয়ারি, হাবিলদার 

হরালাল দোবে এবং রামনাথ দেবে, ৪৮ সংখ্যক দলের এই তিন সৈনিক 

পুরুষ এ পত্র ইউরোপীয় অধিনায়কের নিকটে মমপ্ণ করেন। শ্তার হেন্রি 
লরেন্স এই ঘটনায় আর কালধিলদ্দ করিলেন না। তিনি আপনার সঙ্কল্প 

কার্যে পরিণত করিতে উদ্ভধত হইলেন । ১« মে ঝাত্রিকালে উক্ত সিপাহীগণ 

কাওর়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। এই সময়ে চারি দিক নিস্তদ্ধ ছিল। 

উজ্জল চন্ত্রালোকে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল । অপরাধী সৈনিকদলের 

সমক্ষে গোলাপুর্ণ কামান সকল সজ্জিত ছিল। ইউন্তরলাপীয় পদাতিদল অস্ত্রশস্ত্র 
লইয়া, তাহাদের নিকটে দণ্ডায়ধান ছিল। স্তার হেন্রি লরেন্স সন্নিবেশিত 
কামান ও সিপাহীদিগের মধ্যে অবস্িতি করিতেছিলেন। গোলন্নাজগণ 

প্রজলিত বণ্তা হস্তে লইয়া কামানের পার্শে ছিল। এই দৃষ্তে দিপাহীগণ মনে 
ভাবিল যে, তাহাদিগকে কামানে উড়াইয়। দেওয়া হইবে। স্ুতরাঁং তাহার! 

স্থির থাকিতে পারিল না, অপিলঙ্ধে উদ্ভা স্তভাবে কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন 
করিল। ১২০ জন মাত্র আপনার স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। ইহাদিগকে 

অন্জরাদি পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওর| হইল। ইহারা তৎক্ষণাৎ উহ! 

পরিত্যাগ করিল। ইহার পর স্তার হেন্রি লরেন্স এই সিপাহীদ্দিগের সহিত 
নানা বিষয়ে কথাবার্তী কহিতে লাগিলেন। ইতঃপুর্কবে নগরের তিন ব্যক্তি 

সৈনিকনিবাসে গিয়া ১৩ সংখ্যক দলকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইতে 

পরামশ দিয়াছিল। এ দলের হুশেন খক্স নামক একজন পিপাহী ইহাদিগকে 
ধরাইয়! দেয়। স্তার হেন্রি লরেন্স গ্রকাশ্ত দরবারে এই বিশ্বস্ত সিপাহীদিগকে 
পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছ করেন। 
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স্তার্ হেন্রি লব্েন্স, এই সময়ে মরিয়াওন্ সৈনিকনিবাসে ছিলেন । ১২ই মে 
সূ্য্যান্তনময়ে তাহার গৃহের সম্মুখে দরবার হইল। দরবারের দৃশ্ঠ যেরূপ চিন্তা" 

কর্ষক, সেইরূপ গভীরভাঁবের উত্তেজক হইয়াছিল। উপধ্ধেনের স্থান কার্পেটে 

আচ্ছাদিত ছিল। দর্শকদিগের জন্য আনসনগুলি দরবারের স্থানের তিন দিকে 

গাজাহয়! পাখা হইয়াছিল। উহার পশ্চাঞ্ভাগে সিপাখীগণ আপনাদের বিনয়- 

নত দেখাইবার জন্ত প্রশান্তভাবে, প্রধান কমিশনরের কথা শুনিবার জন্ত 

ওৎন্থক্যসহকারে, দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। যে সকল সিপাহী বিশ্বস্ততার জন্য পুর- 

স্কারযোগ্য হইয়াছিল, তাহাদের পুরস্কারের দ্রব্যাদি সকলের সম্গে স্থাপিত ছিল। 

নিন্দিষ্ট সময়ে প্রধান কমিশনর দেওয়ানি ও সৈনিকবিভাগের প্রধান কর্ম 

চারীদিগের সহিত দরবারের স্থানে উপগ্ডিত ভইয়া, সিপাহীদিগকে সম্বোধন পুর্বক 

সরপ হিন্দীভাষায় এইভাবে বন্ততা করিলেন যে, অপরের ধর্মে হস্ত ক্ষেপ 
কর! ব্রিটিশ 'গবরণ্ণমেন্টের নীতি নয়। গত এক শত বতমরে ভারতবর্ষে ধর্ষন 

সম্বন্ধে অনেক অত্যাচার হইয়াছে । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই অত্যাচার নিবারণ 

করিয়া, সকল ধন্দীবলম্ীর এরতি সমদশিতা দেখাইতেছেন। গবর্ণমেণ্টের 

ধেরূপ সৈনিকবল, সেইক্লীদ অর্থবল আঁছে। গবণমেণ্ট অল্প সময়ের মধ্যে বিলাত 

হহতে বহুসংখ্যক সৈনিকপুরুষ আনিতে পারেন । সৈনিকবলে এইরূপ সহায়- 

সম্পন্ন, অর্থবলে এইরূপ ক্ষমতাপন্ন গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদে চেষ্টা করা বাতু- 
লতার লক্ষণ। ইনি (প্রধান কমিশনর ) নিজের লাভের জন্য এখানে আইসেন 

ন্নই। এই প্রদেশের অধিবাসীদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য তাহাকে 

এই গুরুতর কার্যভার গ্রহণ করিতে হুইয়!ছে। সিপাহীরা বহু বৎসর হইতে 

নিমক খাইতেছে, বহু বৎসর হইতে তাহার] বংশপরম্পরায় কোম্পানির 

কার্ধযসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে এবং বনুযুদ্ধে আপনাদের বিশ্বস্ততা ও 
বীরত্বের পরিচয় দিয়া, কোম্পানির প্রাধান্থ বদ্ধমূল করিয়াছে। ইহারা যুদ্ধের 

সময়ে আপনাদের আফিসারদিগের সহিত নানা কষ্ট সহিয়া, যেরূপ অক্কত্রিম 

সৌহ্বপ্ দেখাইয়া! আসিতেছে, তাহ! ইহাদের মনে রাখা উচিত। * এই ভাবে 

বক্তৃতা করিয়া, স্তার হেন্রি লরেন্স, বিশ্বস্ত সিপাহীদিগকে শ্বহন্তে পারিতোষিক 
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দিলেন। তাহার বক্তৃতা যেরূপ ওজস্ষিনী, সেইরূপ মনোহারিণী হইয়া" 
ছিল। উহার প্রত্যেক কথা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল । দর- 

বার পার্গ হইল। প্রধান কমিশনর আপনার কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন 

করিলেন । গবর্মেন্টের কর্শ্চারী ও দর্শকগণ সন্তষ্ট হইলেন। ইংরেজ এবং 

এতদ্দেশীয় আফিসারগণ আত্মীয্নভাবে পরস্পরের সহিত" কর্থাবার্তী কহিতে 

লাগিলেন। শেষোক্ত আফিনারগণ রিটিশ গবর্ণমেন্টের সৌজন্য ও সদাশয়তায় 

পরিতুষ্ট হইয়া,আপনাদের প্রভূভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখাইতে লাগিলেন। সিপাহী- 

গণ ূর্বেরক্যায় প্রশান্তভাবে দ্রবারস্থল পরিত্যাগ করিল। এসময়ে 

সকলের মুখেই গ্রম্শ্নতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সকলের ব্যবহারে, 

সকলের কথাতে, সকলের মুথভঙ্গীতে এসমরে স্পষ্টতঃ সারল্যের পরিচয় পাওয়া 

গিয়াছিল। কিন্তু এই সরলভাব দীর্ঘকাল থাকিবে কি না, ইহাই তখন কর্তৃ- 

পক্ষের বিবেচ্য হইয়াছিল। স্তার হেন্রি লরেন্স কহিয়াছিলেন 'ষে, এক পক্ষ 

কাল তাহাদিগকে সাতিশয় চিন্তাধুক্ত থাকিতে হইবে। এই এক পক্ষের 

মধ্যেই, তাহারা যাহার জন্ট চিন্তিত ছিলেন, তাহাই ঘটিল। বক্তৃতার মোহিনী 
শক্তিতে, যুক্তিপূর্ণ আশ্বাসবাক্যে, কর্তৃপক্ষের সংক্লা্িবহারে, দিপাহীগণ দীর্ঘ- 
কাল বিষুপ্ধ রহিল না। যে উত্তেজনা তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া! তুণিয়া- 
ছিল, তাহাই শেষে তাহাদিগকে সংহারক কার্য্যপাধনে প্রবর্তিত করিল। 

লক্ষ গোমতীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। নগরের দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ মাইল। 
উহার অন্্রীনিক1 গ্রভৃতি উপস্থিত সময়ে প্রায় সাত মাইল ব্যপিয়! রহিয়াছিন্ক। 

নগরে প্রায় ছুই লক্ষ সৈনিক এবং বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী লোক অবস্থিতি কৰিতে- 

ছিল।* নদীর উভয়তীরে মরিয়াওন, মুদ্কিপুর প্রভৃতি স্থানে এতদ্দেশীয় 
সৈনিকনিবাস ছিল। অপর তটবত্তী সৈনিকনিধাস হইতে নগরে আসি- 
বার জন্ত লৌহসেতু ছিল) এই সেতুর নিকটে আর একটি পাথরের 
সেতু ছিল, এবং নদীর কিয়দদূর ভাটিতে নৌসেতু রহিম্লাছিল। লৌহ- 
সেতুর নিকটে উন্নত প্রাচীরে পরিধেষ্টিত, মচ্ছিভবননামক পুরাতন, বিস্তৃত 
অট্টালিকা ছিল। এক স্ময়ে এই অষ্রালিকায় অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনার আবিভাব 
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লক্ষৌ__অযোধ্য ৃ ১৯৭ 

ও তিরোভাব হইয়াছিল। উপস্থিত সময়ে উহাতে দ্রব্যাদি থাকিত। এই 

অট্টালিক। যেরূপ স্থলে অবস্থিত এবং উহ্হার আয়তন যেরূপ বৃহৎ, তাহাতে 

উহা একটি ছুর্গরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত। [কিন্তু অষ্টালিকার অবস্থা ভাল 

ছিল না। কাল উহার ক্ষয়সাধন করিতেছিল। বিপক্ষের আক্রমণে এই 

গুরাতন বাড়ী যে, দীর্ঘকাল অক্ষতভাবে থাকিবে, তদ্দিঘয়ে সংশর ছিল। 

স্থানীয় লোকে প্রথমে- উহার ক্ষণস্থায়িত্ব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। 

মীতাপুরের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর কুতল্আলি খা এক সময়ে মচ্ছিভখন 

সপ্ঘন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, যদি ইংরেজের কামান এই বাড়ী ফেলিয়৷ ন! দেয়, 

তাহ] হইলে বিপক্ষের গোল। উহার ধবংসসাধন করিবে। এই বিস্তৃত অট্টালিকা 

রাখা হইবে কি পরিত্য।গ করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে তকবিতর্ক হইতে লাগিল। 

অবশেষে উহাতে নানাবিধ দ্রব্য ও অন্ত্রা্দি রাখ! হইল। চারি পার্খে ষে 

সকল বাড়ী ছিল, তৎসমুদয় পাছে বিপক্ষদিগের আশ্রয়স্থল হয়, এই আশঙ্কায় 

াড়ীগুলি ভাঙ্গিরা ফেলিবার প্রস্তাব হইল। স্তারু হেন্রি লরেন্স সাতিশয় 
উদ্দারপ্রকৃতি ছিলেন তিনি অধিকারীদিগকে ন! জানাইয়া এবং সমুচিত 

মূল্য না৷ দিয়া, বাড়ীগুলি ্ঠাগিয়া ফেলিতে সম্মত হইলেন না। অধিকারী- 
দিগের আবানগৃহ ভাঙ্গিয়৷ ফেল! নিঃসন্দেহ কঠোরতার কম্মা। বিশেষতঃ সমুচিত 

মূল্য না দিলে এই কঠোরত। অধিকতর মর্দপীড়ার কারণ হইয়া থাকে। 

প্রধান কমিশনর সহযোগীদিগের প্রস্তাবে দন্মত হইলেন । উপযুক্ত অর্থের থিনি- 
ময়ে প্রন্তাব কাঁধ্যে পরিণত হুইল। কিন্তু আবাসগুহ ব্যতীত স্থানে স্থানে 
ধর্মমন্দির ছিল। বিপক্ষের! মসজিদের চুড়ার অন্তরালে থাকিয়া ইংরেজদিগের 
উপর গুলিবৃষ্টি করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ বর্তমান ছিল। ইহাতেও 

ধশভীরু প্রধান কমিশনর ধর্র্মনিরের সন্মান বিনষ্ট করিতে সম্মত হইলেন না। 

তিনি সহযোগীদিগকে মন্দিরগুলি রাখিতে বলিলেন। সুতরাং পবিত্র স্থানগুলি 

অক্ষতভাবে রহিল। উত্তরকালে এই পবিত্র স্থান যে, মারাত্মক কাধ্যসাধনের 

সহায় হইবে, ধর্মপ্রাণ শাসনকর্তা ইহা ভাবিয়াও প্রজাবর্গের চিরন্তন ধর্ে 

আঘাত করিতে মাহসী হইলেন না। 

ইউরোপীয় দৈনিকদলের বাঁদগৃহগুলি নগরের কিয়দ,রে রেসিডেন্সির প্রায় 

দেড মাইল পুর্বে গোমতীর বাকের দিকে ছিল, একটি পাহাড় গোঁমতীর 
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দিকে অবনত হইয়া পড়িরাছে। গোমতীর তটে এই পাহাড়ের উপর 

সুদৃষ্ত ত্রিতল বাটা__রেসিডেন্সি অবস্থিত । রেসিডেণ্টের বাসের জন্য ১৮০০ 
অন্দে নবাব সাঁদত আলি কর্তৃক এই অট্রাপিকা নির্মিত হয়। রেপিডেম্সিতে 

কতকগুলি তয়খানা অর্থাৎ ভূমধ্যস্থ কুঠরী আছে। অবরোধের সময়ে এই 

গৃহগুলি ৩২ সংখ্যক পদাতিদিগের মহিলা এবং বাঁলকবালিকাদিগের আশ্রয়স্থান 

হয়। * রেসিডেন্সি এবং উহার সীমার মধ্যগ্িত যাবতীয় গৃহ সাধারণের মধ্যে 

বেলিগার্ড, নামে পরিচিত 1 সহরে অযোধ্যার নিয়মিত দিপাহীগণের অধি- 

কাংশ অবাশ্থতি করিতেছিল।. পক্ষান্তরে অনিয়মিত সিপাহীদলের অনেকে 

গবর্ণমেন্টের কাঁধ্যালয়ের পাহারার জন্ত নিয়োজিত ছিল। 

এই দকল পিপাহী সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা ছিল। প্রধান কমিশনর সব্ধপ্রথম এই সিপাহীদিগের বলহাঁনি 

করিতে সচেষ্ট হুইলেন। প্রহরীদিগের সংখ্যা কমাইয়। উহাদ্িগের মধ্যে 

ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে রাখা হইল। নৈনিকনিবাস, ধনাগার প্রভৃতির রক্ষার 

ভার প্রধানতঃ দিপাহাদিগের উপর সমর্পিত ছিল। ইউরোপীয়দিগের জীবন ও 
সম্পত্তি এ সময়ে একরূপ পিপাহীদিগের উপর নির্ভর করিতেছিল। রেসিডেম্পির 

সীমার মধ্যে ধনাগার ছিল। ধনাগাঁরে নগদ ৩০ লক্ষ টাকা এবং উহ অপেক্ষা 

অধিক মুল্যের কোম্পানির কাগজগ্রভৃতি রক্ষিত হইতেছিল। ধনাগারক্ষক 

সিপাহীদিগকে স্থানান্তরিত করিবান্ প্রস্তাব হইল । গাবিন্স্ সাহেব প্রথমতঃ 

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু এক দিকে যেরপ গ্রস্তাবের অন্ধুকুলঘুক্তি 

ছিল, সেইরূপ প্রতিকুলযুক্তিও উহার বিরুদ্ধপক্ষ সমর্থন করিতেছিল। স্তার্ 

হেন্রি লরেন্স প্রতিকূলযুক্তির কথা৷ বলিলেন। সিপাহীগণ ধনাগাররক্ষার 

কর্ম হইতে অপসারিত হইলে তাহারা ভাঁবিবে যে, তাহারা কর্তৃপক্ষের অবি- 
শ্বাসের পাত্র হইয়াছে । এইরূপ মনোগতভাব হইতে উত্তেজনার উৎপত্তি হইবে, 
এবং তৎসঙ্গে মহাবিপ্রবের সুত্রপাত ঘটবে। কিন্তু যখন সৈনিকনিবাসের প্রধান 

* /. 777027%2 £:/017102) 2741 7/5 17167107161 0) £%4 17179) 2, 4. 

1 কর্ণেল বেলি যখন অযোধ্যার রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন তিনি আার্ধবগ্রথম এই গৃহের 
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কন্মচারিগণ অনুকূল প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন, তখন স্যার হেন্রি লরেন্সকে 

প্রতিকূলপক্ষ পরিত্যাগ করিতে হইল। রেসিডেন্সিতে ইউরোপীয্স সৈম্ রাখি- 
বার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। যে সকল কাগজপত্র ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ছিল, তৎ- 

সমুদয় স্বতন্ত্র স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। এইরূপে কতকগুলি ঘর খালি হইলে, 

ইউরোপীয় সৈম্ত .এবং রক্ষণীয় ইউরোপীয় আতুর এবং বালকবালিকাদিগের 
স্থান নির্দেশ করিয়! দেওয়া হইল। 

ইহার মধ্যে তাঁড়িতবার্তীবাহ্ লক্্ষৌোতে আতঙ্কজনক বার্তা আনিয়। দিতে 
লাগিল। প্রথম দিন যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাহা কর্তৃপক্ষের নিকটে অতি- 

রর্জিত বোধ হইল। দ্বিতীয় দিনের সংবাদ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ 

হইল। মীরাট ও দিল্লীর ঘটনায় স্তার্ হেন্রি লরেন্স ৮মকিত হইলেন । 
অন্যান্ত স্থানের ন্যায় এই স্থানেও সংবাদ আসিল যে, দিল্লী মোগলের অধি- 

কত হইয়াছে । বুদ্ধ বাহাদুর শাহ সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই 

আতঙ্কজনক* দ্ংবাদ পাইয়া, স্তার্ হেন্রি লরেন্স, সৈনিকবিভাগে কর্তৃত্ 
করিবার অধিকারঞ্রাপ্তির জন্য গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম করি- 

লেন। লর্ড কানিং সন্তোষসহকারে তাহার প্রার্থনার সম্মত হইলেন । স্তার্ হেন্রি 

পরেন্ন, এইরূপে বিগ্রেডিয়ার-জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সৈনিকবিভাগের 
উপর কর্তৃত্ব করিতে উদ্যত হইলেন । 

নানাস্থানে নানারপ সংবাদে দিপাহীগণ ক্রমে বিচলিত হইয়া! উঠিতে 
নাগিল। তাহাদের কার্ধ্য প্রণালীর শ্কিরত1 ছিল না। তাহাদের মধ্যে একতাও 

ছিল না। অনৈক্য ও পরস্পরের বিভিন্ন মতে তাহাদের বলক্ষয় হইয়াছিল। 
একপক্ষ অবিলম্বে যুদ্ধের উদ্যোগ কর্রিতে চাহিলেও, অপরপক্ষ কিছুকাল 

প্রতীক্ষা করিবার প্রস্তাব করিল। এইরূপ দোলায়মানচিত্ত সিপাহীগণ 

দার্ঘকাল যে, প্রশাস্তভাবে থাকিবে, ভাহার কোন সম্ভাবনা ছিল ন1। স্তার্ 

হেন্রি লরেন্স দিপাহীদিগের প্রক্কৃতি ভালরূপে বুঝিতেন ৷ ভন্তান্ত স্থানে যাহা 
ঘটিয়াছিল, ইনি তদ্দিষয়ের হুল্মানুস্ক্ষারূপে পর্্যালোচন! করিয়া দেখিয়াছিলেন। 

পঞ্জাবের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। লক্ষৌতেও অনায়াসে সিপাহীদিগকে 
নিরন্ত্রীক্কত করিতে পার! যাইত, কিন্তু স্তার্ হেন্রি লরেম্ন কেবল লক্ষৌর 
শাসনকর্তা ছিলেন না, সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশ তাহার শাসনাধীন ছিল। এক 
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স্থানের সিপাহীগণ নিরক্ত্রীকৃত হইলে অন্ত স্থানের সশস্ত্র িপাহীদিগের উত্তেজনা 

বুদ্ধির সম্ভাবনা! ছিল । সুতরাং প্রধান কমিশনর সহস! সিপাহীদিগের নির্ত্ী- 

করণে উদ্ভত হইলেন না। সিপাহীদিগের ষে সকল অস্তোষ ও বিরক্তির কারণ 

ছিল, তৎসমুদয়ের উন্মালন হইতে পারে কি না,তিনি তাহারই আলোচন! করিতে 

লাগিলেন । তাহার ধারণ] ছিল বে, সিপাহীদিগের বিরক্তির কার্ণ রহিয়াছে। 

অন্ততঃ তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কোম্পানি বাহাছুর তাহাদের প্রতি অন্তায় 

ব্যবহার করিতেছেন । বেতন সম্বন্ধে অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিকদলের অভি- 

যোগ ছিল। তলব তাহাদের সর্বাপেক্ষ। প্রিয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত । তাহার! 

তলবের বিনিময়ে কোম্পানির কার্ধ্যসাধনে জীবন মমর্পণ করিয়াছিল। কিন্ত 
কোম্পানির নির্দিষ্ট তলব তাহাদের আশানুরূপ ছিল ন।। নিয়মিত সৈনিকদলের 

বেতন অপেক্ষা অনিয়মিত সৈনিকদলের ফ্েেতন অনেক কম ছিল। এজন্ 

উভয় দলের বেতন সমান করিবার প্রস্তাৰ হইল। প্রস্তাব কার্যে পরিণত 

'হুইতে বিলগ্গ ঘটিল না। অনিয়মিত সৈনিকদলের বেতন নিয়মিত সৈনিকদলের 

বেতনের সমান করিধার আদেশ প্রচারিত হইল। 

এইরূপে দিপাহীদিগকে সন্তোষে ও শান্তভাবে রাখিবার জন্য বন্দোবস্ত 

হইল। কিন্ত সিপাহীগণ সন্থষ্ট বা শান্ত হইল ন1। প্রতিদিনই তাহাদের 

উত্তেজনাদধন্ধে নানা জনরব প্রচারিত হইতে লাঁগিল। এই সকল জনরবে 

কোনরূপ নূতনত্ব ছিল না। ইউরোপীয় সৈনিকগণও তদ্িষয়ে কোনরূপ 

মনোযোগ দিল না। তাহার! সিপাহীদিগের কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখিতে 
লাগিল। সিপাহীগণ বাহিরে প্রশান্ত ভাব দেখাইয়া, আপনাদের কর্তব্য কশ্শ 

সম্পাদন করিতে লাগিল। 

পৃর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, লক্ষ্ষৌ নগরে বহুসংখ্য অট্রালিকা ও মস্জিদ্ 
প্রভৃতি ছিল। এই দকল অট্টালিকার মধ্যে ফরিদবন্, ছত্রমঞ্জিল, শাহ নজীফ, 
সেকেন্দর বাগ, এমামবারা, বেগম কুঠী, কৈশর বাগ প্রভৃতি প্রধান। নগরের 

দক্ষিণ এবং পূর্বভাগে একটি খাল আছে, এই খালের দক্ষিণ ভাগে অনেকগুলি 
স্থান উপস্থিত ঘটনার জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ইহার মধ্যে 
আলমবাগ নামক স্থান প্রধান। আলমবাগ একটি প্রাচীন, সুবিস্ৃত উদ্যান, 
উহা নগরের ঢুই মাইল অন্তরে কাণপুরে যাইবার পথের পার্থ অবস্থিত | এই 
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পথেই চারবাগ নামক আর একটি স্থান। যে স্থানে খালের সহিত গোমতীর 

ংযোগ ঘটিয়াছে, সেই স্থানের কিয়দ্দুর দক্ষিণে দিলকোশা নামক প্রাসাদ অৰ- 

স্থিত। উহার নিকটে মাটিনিয়ার কলেজ রহিয়াছে । রেসিডেন্সির উপরে 

দণ্ডায়মান হইলে নগরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। উহার সব্বীর্ণ গ্গি, 

প্রশস্ত প্রাসাদ, স্থদৃশ্ঠ মন্জিদ প্রভৃতি দর্শকের নিকটে ব্মণীয় আলেখ্যের স্তায় 
গ্রচীয়মান হইয়া থাকে । 

এই স্থৃশ্ত নগরে স্তার্ হেন্রি লরেন্স সুখে ও শান্তিতে থাকিবার ইচ্ছ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার হচ্ছ! পুর্ণ হইল না। ঘটনাচক্রের আবর্তনে 

স্থ ও শান্তি তিরোহিত হইল । দুঃসহ ছুঃখ ও অপ্রতিহতবিধেযর অশান্তির 

জালাময়ী শিখায় সমগ্র নগর পরিব্যাপ্ত হইয়া! উঠিল । | 

ইউরোপীয়গণ এতদিন সিপাহীদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। 

কিন্ধ এই পর্যবেক্ষণে সিপাহীদিগের সঙ্কল্পপিদ্ধির পণ অবরুদ্ধ রহিল না। মে 

মাসের শেষে তাহাদের সঙ্গল্প কার্ষ্য পরিণত হইল। ২ৎমে রাত্রিকালে স্তার 

হেন্রি লরেম্দ মরিয়াওনের সৈনিকনিবাসে, রেমিডেন্সিগৃহে, আপনার সহচর- 

বরণের সহিত আহার করিতেছিলেন, এমন সমরে তদীয় অন্ততম সহচর তাহাকে 

কহিলেন যে,আজ ৯টার তোপ হইবামাত্র সিপাহীরা তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে 

প্বুন্ত হইবে। এই কথ বলিবার পরেই ৯টার তোপ হইল, কিন্ত সিপাহীদিগের 

বিরুদ্ধাচরণের কোন নিদশন লক্ষিত হইলনা। শ্তার্ হেন্গি লব্রেন্স, হাসিয়া 
মহচরকে কহিলেন--“আপনার বন্ধুগণ ঠিক সময়মত কার্ধ্য করে না।” 

এই কথা যেমন তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, অমনি দিপাহীদ্দিগের 

আবাসগুহের দিকে ঘন ঘন বন্দুকের শন্দ হইতে লাগিল। প্রধান 
কমিশনর ও তীহার সহ্চরবর্গ সমন্ত্রমে ভোজনগ্রান হইতে উঠিলেন, 

ঘোটকগুলি সজ্জিত করিয়া আনিবার আদেশ দিলেন এনং বাহিরে আসিয়া 

আপনাদের বাহনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ত্রাহারা গৃহের বহির্ভাগের সোপানে 
দণ্ডায়মান ছিলেন। চন্দ্রের কিরণে চারি দিক অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে লক্ষিত 

হইতেছিল। স্তাহাদ্বের নিকটে একদল সশস্ত্র সিপাহী প্রহরীর কার্য্যের জন্ত 

শ্রেণীবদ্ধভাবে ছিল। এই দলের অধিনারক, সেনাপতির নিকটে বন্দুক 

ভরিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। অবিলগ্েে অন্থমতি দেওয়া হইল। ৩ জন 
১, 
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শে টি শী শশীশশীিপীতিন শি শপ সদ সি ০০৯ ৭০ কপি লা 

দিপাহী বন্দুক ২ ভরিয়া এবং উহাতে ক্যাপ সং ধোগ করিয়া দণ্ডারমান ইংরেজ- 

দ্রিগের নিকটে রহিল। স্তার হেন্রি অবিচপিত সাহস ও নির্ভীকতার সহিত 
তাহাদিগকে কহিলেন--“আমি ছুষ্টদ্রিগকে দৈনিকনিবাস হইতে তাড়াইয়! দিবার 

জন্ত চলিল।ম। বতক্ষণ ফিরিয়! না আসি, ততক্ষণ তোমর! কর্মস্থানে উপস্থিত 

থাকিবে । কাহাকেও আমার বাঁড়ীর অনিষ্ট করিতে এবং আমার বাঁটাতে 

প্রবেশ করিতে দিবে না। অগ্তথ! তে।মাদিগকে ফীসী দিব।৮ প্রহরী সিপাহীগণ 

গুলিতর! বন্দুক কাধে লইয়া গৃহ্দাররক্ষার জন্য রহিল। শ্তার্ হেন্রি লরেন্দের 
কথার অধমানন। হইল না। সেই রাত্রিতে যখন সৈনিকনিবাসের গৃহগুলি 
বিনষ্ট হইতেছিপ, তখন কেবল বেদিডেন্সিগৃহ বিলুষ্টিত বা ভন্দীভূত হইল ন1। 

সক্জীভূত অশ্ব সকল আনীত হইল। শ্তার্ হেন্রি লরেন্স এবং তাহার 

সহচরগণ সৈনিকর্দিগের আধাপগুহের অভিমুখে যাঁজা করিলেন। সৈনিক- 

নিবান হইতে একটি বিস্তৃত পথ নগরের অভিমুখে গিরাছিণ। স্তার্ হেন্রি লরেন্স, 

সর্বপ্রথম এই পথরক্ষায় উদ্ধত হইলেন। তিনি আঁবলম্ষে ৩২ সংখ্যক দলের 

কতিপয় সৈনিক পুরুষকে কয়েকটি কামানের সহিত গথরক্ষা্ জন্য নিধুক্ 

করিলেন। এ দিকে উত্তেজিত দিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের জীবন ও 

দম্পা্র বিনাশে বন্দপরিকর হইল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, সায়ংকালে 

ফিন্বিক্ষিগণের ভোজনগৃহে উপস্থিত হইলেই, সকলকে ভোজনস্থলে উপবিষ্ট 
ঘেখিতে পাঁইবে। সুতরাং তাহারা অবিল্ধে ভোজনগৃছে উপস্থিত হইল, 

কিন্ত ইউরোপায়েরা পূর্বে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া, কাওয়াজের ক্ষেত্রের অভিমুখে 
প্রস্থান করিয়াছিলেন। গিপাহীর্দিগের আশা! ফলবতী হইল না। দিপাহীর৷ 
ভোজনস্থান শুন্ত দেখিয়া, সেই গৃহে অগ্নি দিল। তাহাদের ব্রিগেডিয়ার 
উপ্থিত হইয়া» তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে থাকিতে কহিলেন। তাহার! 

ব্রিগেডিয়াঃকে গুপি করিল। এ দিকে তাহাদের সহযোগিগণ দলে দলে বিকট 
চীৎকার করিতে করিতে আফিসরদিগের বাংলার অভিমুখে প্রধাঁবিত হইল। 
গৃছ সকন বিলুষ্ঠিত ও ভশ্মীভূত হইতে লাঁগিল। লহরের ইউরোগীয়েরা 
আপনাদের আবাসগৃহের ছাদে উঠিয়া, যখন দুরে ধূমন্ত,পের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর 
অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন, তখন তাহারা আপনাদের সঙ্জাতির ও 

ছ্বদেশীয়ের শোচনীয় অবস্থ৷ ভাবিয়া, আতঙ্কে একান্ত আকুল হইয়! উঠিলেন। 
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কিন্ত দিপাহীদিগের* সমগ্র দল সহসা এইরূপ ভয়াবহ বিপ্লবে ব্যাপৃত হয় শাই, 

সহসা আপনাদের শিক্ষাদাতা ও প্রতিপাননকর্তার বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন" 

করে নাই, সহপা তাহাদের সম্পত্তিতেও আপনাদ্িগকে সমুদ্ধ করিধার 

আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে নাই। যখন কেহ কেহ সম্পত্তিলুষ্ঠনে গ্রমত্ত 
চিল, গৃহ্দাঁছে ব্যাপৃত হইয়াছিল, ফিরিঙ্গির জীবননাশে আগ্রহ প্রকাশ 

করিয়াছিল, তখন অনেকে তাহাদের পক্ষনমর্থনে উদ্যত ন1 হইয়া, নিমকের 

সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। ইহারা আপনাদের বিশ্বস্ত তায় বিসর্জন দেয় নাই। 
সজাতি 'ও সতীর্ঘদ্রিগের উৎসাঁহবদ্ধনে উদ্যত হয় নাই, বা ধাহাদের আদেশে 
এতদিন পরিচালিত হইয়াছিল, ধাহাদের শিক্ষায় বীরপুরুষদিগের মধ্যে স্থান 

পরিগ্রহ করিয়াছিল, ধাহাদের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে ও অক্্রাদিতে গৌরবান্বিত 
ছিল, তাহাদের শোণিতপাতে অগ্রসর হয় নাই । ৭১ সংখ্যক দলের সিপাহী- 

রাই গবর্ণমেণ্টের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই দলের 

মধ্যেও অনেকে শান্তভাবে রহিরাছিল। ৭৯ সংখ্যক দলের অনেক সিপাহী 

আপনাদের উত্তেজিত সতীর্থদিগের সহিত না৷ মিশিরা, ৩২ সংখ্যক ইউরোগীয় 

পদাতিদলের পার্থে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। ৯৩ সংখ্যক দলের ৩০* শত 

সিপাহী আপন দলের পতাকা এবং টাকার বাঝ্স লইর| ইউরোপীয়দিগের সহিত্ত 

সন্সিপিত হয়। ৪৮ সংখ্যক দল যদিও কাওয়াজের ক্ষেত্রে নিশ্চেষ্টভাবে ছিল, 

এবং বদিও অধিনায়কদিগের আদেশে উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে অগ্রদূর 

হইতে অপন্মত হইয়াছিল, তথাপি তাহার! প্রকাগ্তভাবে সেই উত্তেজিত নিপাহী- 

দিগের সহিত সক্মিলিত হয় নাই। ইহাদের অধিনায়ক ইহাদ্িগকে ৩২সংখ্যক 
দলের বাসগ্থানে লইয়া যাইবার জন্য বুথ! চেষ্টা) করিতে লাগিলেন, অবশেষে 

তিনি হতাশ হইয়া, সহরের রেসিডেন্িতে যাইতে কহিলেন। এই প্রস্তাবে 

ইহারা মুখে সম্মতি প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু কার্ধ্যত£ অনেকে দল পরিত্যাগ 
করিতে লাগিল। অধিনায়ক পতাক!] ইত্যাদি লইয়া লক্ষৌতে উপস্থিত হইলেন। 

১৮সংখ্যক দলের এক শতেরও কম লোক সহরের অভিমুখে যাত্র! করিল । 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, একজন উত্তেজিত সিপাহীর গুলির আখাতে 

|ব্রগেডিয়ার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ৭১ সংখ্যক দলের আর একজন অধি- 
নার়কও এইরূপে নিহত হয়েন। একজন সুবাদার এবং কতিপয় সৈনিক 
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পুরুষ এই হতভাগ্য শ্বেতকায়কে রক্ষা করিবার জন্ত বিছানার নীচে লুকাইয়া 

রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রয়াপ সফল হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে এই 

সময়ে সৈনিকনিবাসে ইউরোপীয় বালকবালিকা বা কুলমহিল! বেশা ছিল না । 

স্কৃতরাং এই অসহায়দিগের শোণিতপাতে সৈনিকনিবাস কলঙ্কিত হয় নাই। 

পরদিন রবিবার। এইবারে গ্রীষ্টধন্দীবল্বিগণ উপাসনাগৃহে উপান্ত ভগবানের 

আরাধনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন। ৩১শে মের এই রবিবার ইউরোগীয়- 

দিগের পক্ষে সর্ব্বধবংসের ধার ধলিয়া পরিগণিত ছিল। এই বারে বিভিন্ন স্থানের 

লিপাহীগণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুখিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, এইবারে 

ইউরোপীয়দিগের উপাসনামন্দিবগুলি উপাসকদিগের শোণিতমোতে রঞ্জিত 

করিবার প্রস্তাব ছিল, এইবার, যে কোন ইউরোপীয়, যেখানে যে ভাবে থাকুন 

না কেন, তাহারই মানবলীলাসংবরণের দিন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। লাক্ষৌতে 

এই দিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হয় নাই। ৩.শে মে বাত্রিকালে 

উত্তেজিত সিপাহীগণ ঘোড়দৌড়ের মাঠে সমবেত হয়। স্তার্ হেন্রি লরেন্স, 
ইহাদের সমুচিত শান্তিবিধানের জন্য তথায় গমন করেন। ইহারা এ স্থানে 

দীর্ঘকাল থাকিতে পারে নাই, অধিলঞে ইহাদের দলভর্গ হয়। কর্তৃপক্ষ 

৬ জনকে অবরুদ্ধ করেন। সহরে কতকগুলি মুসলমান উত্তেজিত হইরা উঠে। 

কিন্তু পুলিসের চেষ্টায় ইহাদের দলভর্গের সহিত উৎসাহ ভঙ্গ হয়। 



ষষ্ঠ অধ্যায় । 

অযোধ্য। । 

বিপ্লবের প্রকৃতি-_সাতাপুর--মুল।ওন-__মে(হমদী-_-শ।হজাহানপুরের পলাতকদ্দিগের নি 

ধন-- ফৈজাবাদ-_হুলত।নপুর--বহরইচবিভ।গ--সিক্রোর1--- মেলাপুর-_দরীয়।বাদ--পলী- 

তকদিগের ছুর্দশা-লক্ষৌ-শ্তা।র হেন্রি লরেন্সের ম্বাস্্যহ।নি-_লক্ষৌরক্ষার বন্দোবস্ত-_চিন- 

হাটে ইংরেজসৈষ্ঠের পরাজয়-_-মচ্ছিভবনের কিয়দ্দংশের বিধ্বংস--লস্ক্ৌোর অবরোধ--স্তার্ 

হেন্রি লরেন্সের দেহত্যাগ--সেনাপতি হ!বেলক ও আউন্রামের উপস্থিতি । 

আপাততঃ লক্ষৌ নগরে গোলযোগের নিবৃত্তি হইল বটে, কিন্তু ইউরোপীয়- 

গণ দীর্ঘকাল শান্তিস্থথ উপভোগ করিতে পারিলেন না। লক্ষৌর গ্রশান্তভাব 

অবিলম্বে দূরীভূত হইল, সমগ্র অযোধ্যাগাদেশ সহস! বিচলিত হইয়া উঠিল, 

কতৃপক্ষ লহসা ভয়ঙ্কর বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হুইয়৷ গড়িলেন। কেবল 

কতিপয় সৈনিকদলমাত্র তাহাদের বিরুদ্ধে সমুখিত হইল ন1। সমগ্র অযোধ্যা 

প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত মহাধিপ্নবের আবির্ভাব হইল। 

অস্ত্রধারী বীরপুরুষদিগের সহিত উত্তেজিত জনসাধারণ, পরস্বাপহারক 

দুবৃত্তিগণ সুশৃঙ্খল! ও সুশাসনের গৌরব বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। 

যে বিপ্লবে সমগ্র জনপদের শৃঙ্খল! নষ্ট হয়, সকলের জীবন ও সম্পত্তি বিদ্ল- 

সঙ্কুল হয়,সর্ববিষয়ে গভীর আতঙ্ক ও বিপদের সঞ্চার হয়,সে বিপ্লব কেবল ব্যক্তি- 

বিশেষে বা সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ থাকে না। ফরাসীদেশের একজন প্রসিদ্ধ 

লেখক (বিকৃতর হগো) এ সম্দ্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, যাহারা কোনরূপ 

ঢুরভিসন্ধিসাধনে কৃতস্কল্প হয়, যাহারা কোন বিষয়ে প্রতিহিংসাপর হইয়া উঠে, 

যাহারা অপরের সম্পত্তিতে আপনাদের ছুঃখদারিপ্রামোচনের চেষ্টা করে, 

তাহীদের সকলেই বিপ্লবের বিস্তারে উদ্ত হয়। এইরূপ বিপ্লব ভাড়িতবেগে 

সহস! চারি দিকে প্রসারিত হয় এবং সহসা পবনসহায় প্রজলিত বহ্ছির ন্যায় 

সমস্ত দ্ধ করিতে থাকে । যাহার! নান! ভাবে কথা বলে, যাহার কল্পনা- 

বলে নান! বিষয়ের স্বপ্ন দেখে, যাহারা আপনাদের প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে 

বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে, যাহারা মানসিক উত্তেজনায় একান্ত অধীরত! 
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প্রকাশ করে, যাহার1 ছুংখদারিদ্রজনিত মনঃকষ্টে জ্ঞানশুন্য হইয়া পড়ে, 

এইরূপ মহাবিপ্লব তাহাদের উত্তেজনায় উদ্ভুত হয়, তাহাদিগের দলবৃদ্ধির 
সহিত প্রবদ্ধিত হয় এবং তাহাদের ব্লবতী হিংসার* মহিত যেরূপ ভয়ঙ্কর, 

সেইরূপ মারাম্মক হইয়া উঠে। স্্বতরাং মানবজাতির নিয়ন্তর হইতে এই 
বিপ্লবের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। £ব সকল নিরক্ষর লোক নিম্নশ্রেণীর 

কৌতুহলবৃদ্ধির জন্য তৎপর হয়, ঘে সকল অনামা ব্যক্তি চারি দিকে 
ঘুরিয়৷ বেড়ায়, যে সকল পরস্বাপহারক প্রকাশ্ত পথের পার্খে অবস্থিতি 
করে, যাহারা বাত্রিকালে যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে, গৃহের প্রাচীর 

ও ছাদের পরিবর্তে কঠিন মৃত্তিকা, বিমুক্ত বায়ু, অন্ত আকাশ যাহাদের 

সুুপ্তিম্থথের বুদ্ধি বা বিধ্বংসের এরুমাত্র অবলম্ব হয়, যাহারা পরিশ্রমের পরি- 

বর্তে কেবল অদৃষ্টের উপর আপনাদের প্রতিদিনের অন্নসংগ্রহের আশা করে, 
অস্ীয়স্বজন বা সম্মানপ্রতিপত্তির সহিত যাহাদের কোন সংশ্বব নাই, ভবিষ্যৎ 

ভাবনার সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহাদের দেহরক্ষার জন্ত নিত্য- 

প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কোন সংস্থান নাই, তাহারাই প্রধানতঃ এই বিপ্লবের পরি- 
পোষক হয়। এই প্রকার লোকের প্রত্যেকেই আপনাদের ছুরাকাক্ষার তৃপ্তি- 

সাধনের জন্ত রাজ্যের যাবতীয় শৃঙ্খলা বিন করিয়া ফেলে। বাতাবর্ত যেমন 

বন্তগুলিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়! চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলে, ইহাদের অত্যাচার- 

প্রবাহ সেইরূপ সুশাসনের বন্ধন উচ্ছেদ পূর্বক কিছুকালের জন্য স্থখ ও শাস্তিকে 
উৎক্ষিপ্ত করিয়া, দূরে ফেলিয়৷ থাকে । 

অযোধ্যা প্রদেশেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। অযোধ্যার অন্যান্য 
স্থানের দিপাহীগণ যখন জানিতে পারিল যে, রাজধানীর সিপাহীর! ব্রিটিশ 

কোম্পানির বিরোধী হইয়াছে, তখন তাহারা কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া, 
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার অন্যান্ত 
শ্রেণীর লোকেও বিপ্লবের বিস্তারে উদ্যত হইল। প্রতিদিন লক্ষৌ সহরে নানা 
স্থান হইতে বিপ্লবের সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতিদিনই লক্ষৌর কর্তৃ- 
পক্ষ ইংরেজদিগের নিধন, দ্রধ্যাদির বিলুষ্ঠন বা গৃহাদির ভন্মীকরণের সংবাদ 
পাইয়া, নিরতিশয় চিন্তিত হইতে লাগিলেন। ইংরেজ অগ্পদিন মাত্র অযোধা! 
অধিকার করিয়াছিলেন,অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের ক্ষমত| ও গ্রাধান্তের সহিত 
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শাননশৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা, প্রাধান্ ও শৃঙ্খলা 

কাগজের ঘরের স্যায় ্গণভঙ্কুর হইয়া উঠিল । যে স্থানে যাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা 

আছে, সে-ই তথায় স্বপ্রধান হইল। তাহার ইচ্ছা অবারিত, তাহার কার্ধ্য 

অপ্রতিহত, তাহার ক্ষমতা! ও প্রাধান্য অপ্রতিদন্দী হইয়া উঠিল। জুন মাসের 

প্রথম দশ দিনের মধো এই মহাবিপ্রব সর্বাঙ্গসম্পরন হইল'। ইংরেজ বিনা যুদ্ধে 

অযোধ্যায় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন তাহাদের সেই আধিপতোর 

গুনঃস্থাপন জন্ত যুদ্ধ করিতে বহুটৈনিকবল আবশ্তক হইল। 

খয়রাবাদবিভাগের সদর ষ্েশন সীতাপুরে সিপাহীর! প্রথমে ব্রিটিশ গবণ- 

মেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হয়। এই স্থানে ৪১ সংখ্যক এতদেশীয় 

পদাতিদল এবং অযোধ্যার ৯ ও ৯০ সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিকদল 

অবস্থিতি করিতেছিল। জঙ্ঞ ক্রিশ্চিয়ান এই বিভাগের কমিশনর ছিলেন। 

কতিপয় ইউরোপীয় আফিসর ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। 

মে মাসের শেষ পর্যন্ত সীতাপুরের কমিশনর কোনরূপ গোলযোগের 

আশঙ্কা করেন নাই। তিনি ৩০শে মে আগরার জজ রেইক্ন্ সাহেবের 

নিকট এই ভাবে লিখিয়াছিলেন--“এই স্থানে সমুদয় শান্তভাবে রহিয়াছে। 

আমার অধীন বিভাগের লোকের মধ্যে কোন গোলযোগ নাই। ৪১ সংখ্যক 

দিপাহীদ্লের মধ্যেও কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। আমার অধীনে সাড়ে নয় 
শত লোক আছে। যদি এই অবস্থার পরিবর্তন হয়, লোকের মধ্যে যদি উত্তে- 

জনার নিদর্শন দেখ! যাঁয়, তাহা হইলে আমি এ লোক ছ্বারা এক ঘণ্টার মধ্যেই 

গোলযোগের দমন করিতে পারিব |” কমিশনর সাহেব অযোধ্যার, অনিয়মিত 

দিপাহী এবং পুলিশের সৈনিকপুঃষদিগকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন। 

এই সকল লোকের উপর তাহার বিশ্বীস ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, গোল- 

যোগ ঘটিলে তিনি ইহাদের সাহাব্যে উহার নিবারণ করিতে পারিবেন। কিন্ত 

তাহাদের অভিনব শাসননীতি সমুদয় আশার উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল। ধনী, 

দরিদ্র, সকলেই এক .অবস্থায় পাঁতিত হইয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের 

গৌরব ও প্রীধান্ত বিলুপ্ত হইগ্না গিয়্াছিল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পূর্বতন 
পেফ টেনেপ্ট -গবর্ণর রবার্ট মন সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী এখন ফলোন্ুখ হইয়া 

উঠিতেছিল। নিয়মিত ও অনিয়মিত, সকল শ্রেণীর মিপাহীরা এক সঙ্গে 

সীতাপুর। 
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ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরোধী হইয়াছিল। যদি এই সময়ে ভূস্বামিগণ ইংরেজদ্িগের 

পক্ষে থাকিতেন, তাহা হইলে ইংরেজদিগকে অসহায় বালকের ন্যায় কাতরভাবে 

চাবি দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইত ন1। তাহারা উক্ত ভূস্বামীদিগের সাহাযো 

অবিলম্বে এই বিপ্রপের গতিরোধে মমর্থ হইতেন। 

মীতাপুরের নিয়মিত ও অনিয়মিত, উভয় শ্রেণীর সৈনিকেরাই কর্তৃপক্ষের 

নিকটে আপনাদের বিশ্বস্ততা গ্রতিপর করিতে লাগিল। তাহারা বলিল যে 

কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মিলে, তাহাদের মনে নিদারুণ কষ্ট হইবে । একজন এত- 

দেশীয় বুদ্ধ আফিসর গলদশ্রলোচনে তাহার ইউরোপীয় সহযোগীদিগকে কহিলেন, 

যাহারা এতদিন বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে, শিবি- 

রেই হউক, সৈনিকনিবাসেই হউক, বা যুদ্ধক্ষেত্রেই হউক, তাহাদের কষ্টে কষ্ট 

বোধ, এবং তাহাদের বিপদে বিপদ বোধ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যেন 

এখন কোনরূপেই অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করা ন। হয়। কিন্তু সিপাহীদিগের 

কথ। ঠিক রহিল না, বুদ্ধ আফিসরের কাতরোক্তিও শেষে সত্য বলিয়! গ্রতিপ্ 

হইল না। ৩রা জুন সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে 

অস্ত্র ধারণ করিল। এদিন প্রাতঃকালে ৪১ মংখ্যক দলের লৌক চীৎকার 

করিয়৷ কহিতে লাগিল যে, ১০ সংখ্যক অনিয়মিত দলের সৈনিকের! ধনাগার 

লুণ্ঠন করিতেছে। ৪. সংখাক দলের, কর্ণেল বাচ্চনামক একজন অধিনায়ক 
এ স্থানে গমন করিয়া দেখেন ধে, গোলমোগের শান্তি হইয়াছে । ফিরিয়া আপি- 

বার সময়ে ধনাগাররক্ষক একজন পিপাহীর গুলির আঘাতে তাহার শ্রাণ- 

বিয়োগ হয়।* অপরে নিদেশ করিয়াছেন যে, যখন সিপাহীদিগের কেহ 

কেহ উত্তেজিতভাবে ধনাগারের দিকে এবং কেহ কেহ কামানের দ্রিকে গমন 

করে, তখন কর্ণেল বার্চ গোলযোগ থামাইতে গিয়া, গুলির আঘাতে দেহত্যাগ 

করেন। তাহার একজন সহযোগী আহত হয়েন। + কমিশনর সাহেবের 

গৃহে ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিক! সমবেত হইয়াছিল, . সশস্ত্র পুলিশ 

তাহার গৃহরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এই রক্ষকগণই শেষে ভক্ষক 
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হইয়৷ উঠে। কম্শিনর সাহেব গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক নিকটবর্তী নদীতটের 

অভিমুখে পলায়ন করেন, তদীয় সহধর্মিণী একটি শিশুকে বাহুতে রাথিয়!, 

তাহার অন্গগামিনী হয়েন। কমিশনর সাহেব যখন নদীর অপর তটে উত্তী" 

হয়েন, অথবা উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করেন, তখন বিপক্ষের বন্দুকের 
গুলিতে দেহত্যাগ করেন। তাহার পত্বী এবং শিশুটিও মৃত্যুমুখে পাতিত 

হয়। অপরাপর ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ নদীতটে গতান্ু হয়েন, 
কেহ কেহ নদীর মধ্যে দেহত্যাগ করেন, কেহ কেহ আপনাদের অদৃষ্টবলে 
কোনরূপে এই ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েন। ৪১ সংখ্যক 

দলের ৩০ জন পিপাহী অসামান্ত বিশ্বস্তত। দেখাইয়া, এই সকল পলাতককে রক্ষা 

করিয়াছিল। এই বিশ্বস্ত দিপাহীগণ পরদিন প্রাতঃকাঁলে লক্ষৌতে সীতাপুরের 
সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। অবিলগ্বে লঙ্ষৌ হইতে কতিপয় শিখ অশ্বারোহী বগি 
গ্রভৃতি লইয়া পলাতকদ্দিগকে আনিতে যাত্রা! করে। এইবূপে পলাতকগণ 

আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হর। বে সকল সিপাহীর বিশ্বস্ততায় ইহাদের জীবনরক্ষ। 

হইয়াছিল, তাহারা লক্ষৌ হইতে আগত রক্ষকদিগের হস্তে ইহাদ্িগকে সমর্পণ 
ুর্ধক আপনাদের বাসগ্রামে গমন করে। তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল । 
তাহারা ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে থাকা এখন আপনাদের পক্ষে বিপত্তিজনক 

বলিয়া বোধ করিয়াছিল। তাহারা বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিলেও আপনাদের 

উন্তেজেত সহযোগীদিগের বিকুদ্ধাচরণে উগ্ভত হয় নাই। সুতরাং তাহার! 

আপনাদের 'প্রতিপাপনকর্ত। প্রভূদিগের জীবনরক্ষারূপ পবিত্র কর্ম সম্পাদন- 

পূর্বক এখন গরীপ্নমী জন্মভূমিতে গমন করাই শ্রেয়স্কর ননে করিয়াছিল। 

থররাধাদবিভাগের অন্তর্গত দুইটি ছোট ষ্টেশনে বিপ্লব ঘটে। অন্ততর 

ষ্টেশন মুলাওনে একজন ডেপুটি কমিশনর ছিলেন। এই স্থানে 

৪১ সংখ্যক দলের কতিপয় দিপাহী এবং অযোধ্যার ৪ সংখ্যক 

অনিয়মিত সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। মে. মাসে ইহাদের উপর 

ডেপুটি কমিশনরের সন্দেহ হয়। কিন্তু সনোহ হইচলেও, ডেপুটি কমিশনর 
সহস৷ কর্মস্থল পরিত্যাগ করেন নাই। যখন সীতাপুরে গোঁলবোগ ঘটে, তখনও 

তিনি কর্মস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শেষে চারি দিকে যখন বিপ্লবের 

অঙ্গ সম্পূর্ণ হয, ইউরোপীয়গণ যখন সীতাপুর হইতে পলায়ন করেন, মূলাওনের 
৭ 

মূলাওন । 
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সৈনিকদল ঘখন অধিকতর উত্তেজনার আবেগে স্বপ্রধান হইতে চেষ্টা করে, 

তখন ডেপুটী কমিশনর আর কোন উপায় না দেখিয়া, অশ্বারোহণপুর্বক 

অক্ষতশরীরে লক্ষৌতে উপস্থিত হয়েন। 

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় ষ্টেশন মোহমদীতে শোচনীয় ঘটনার আবির্ভাব হয়। 

যে টমাসনবংশের লোক রাজকীয় কর্মে আপনাদের দক্ষতার 

পরিচয় দিয়া, ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, মেই বংশেরই 

এক ব্যক্তি এই স্থানে ডেপুটি কমিশনরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। কাণ্তেন 

অর্ নামক একটি সৈনিকপুরুষ ইহার সহকারী ছিলেন। নবাবের আধিপত্য- 

কালে ইনি যে সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন, উপগ্ঠিত সময়ে অযোধ্যার সেই 

৯ সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিকদল মোহমদীতে অবস্থিতি করিতেছিল । এই স্থান 

রোহিলখণ্ডের পীমান্তভাগে এবং শাহংজাহানপুরের অতি নিকটে অবস্থিত। 

শাহগাহানপুরের বিপ্লবের সংবাদ পাইয়া, মোহমদী কর্তৃপক্ষ নিরতিশয় 

চিন্তিত হয়েন। ১ল| জুন শাহজাহানপুরের পলাতক ইউরোগীয়গণ মোহমর্দীতে 

উপস্থিত ইওয়াতে তথাকার ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা বদ্ধিত হয়। পলাতক- 

দিগের উপস্থিতির দুই দিন পরে অন্ঠান্ত স্থানের স্ঠায় মোহমদীও ঘোরতর বিপ্ীব- 

তরঙ্গে আন্দোলিত হইর। উঠে। ৪ঠ জুন সৈনিকেরা। ধনাগার লুগ্ঠন করে, 

কয়েদীদিগকে ছাড়িরা দেয় এবং ইংরেজের প্রধন্তিত যাবতীয় শাসনশৃঙ্খল! 

বিপধ্যন্ত করিয়া ফেলে। পুরে উক্ত হইয়াছে যে, কাপ্তেন অর্ দীর্ঘকাল হইতে 
মোহমদীর সৈনিকদলের সুপরিচিত ছিলেন। সৈনিকের পুর্বতন পরি- 

চয়ের জন্ত প্রথমতঃ কাপ্ডেন অরের বিরুদ্ধে কোন কর্ম করিতে আগ্রহ দেখায় 

নাই। তাহারা কাপ্ডতেনের সমক্ষে ইউরোপীয়দিগের জীবন রক্ষ/ করিতে 

প্রতিজ্ঞ করে। ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া, ৪ঠ৷ জুন সন্ধ্যাকালে কাণ্তেন অর্ 

প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ অক্ষতদেহে আওরঙ্গাবাদে প্রস্থান করেন। কুল- 
মহিলার! ও বালকবাপিকাগণ ধগীতে এবং দ্রব্যাদি লইয়। যাইবার গাড়িতে 

চড়ি়া বাঁত্রা! করেন। কিন্তু পলাতকেরা অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন 

না। পর দিন সিপাহীরা আপনাদের প্রতিএতি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে আক্র- 
মণ করিল। এই আক্রমণে বাধা দিবার আর কোন উপায় রহিল ন1। 

দিপাহীদিগের গুণির আঘাতে পলাতকদিগের প্রায় মকলেই দেহত্যাগ করিল । 

মোহমদী | 
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কাপ্তেন অর্ও মৃত্যুমুখে পাতিত হইতেন, গুরুদীন নামক একজন সিপাহী এই 

ঘোরতর সঙ্কটকালে কাণ্ডেনকে কহে যে, তিনি হাতের পিস্তল ফেলিয়া দিলেই 

সে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে । এই কথায় কাপ্রেন অর্ পিস্তল ফেলিয়া 

দিলেন। গুরুদীন তদণ্ডেই কাণ্তেন অর্ও আক্রমণকারীর মধ্যে আসিয়া দাড়া" 

হল। ইহার সাহায্যে কাণ্ডেনের জীবনরক্ষা হইল । 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উপস্থিত সিপাহীবিপ্রব অযোধ্যার স্াঁয় সুবিস্তৃত 
প্রদেশে কোন এক নিদিষ্ট স্তানে আবদ্ধ থাকে নাই । উহ! গ্রজলিত হুতাশনের 

ন্যায় একে একে সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সহসা এই জালাময়ী পাবক- 

শিখার গতিরোধে ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের ক্ষমতা ছিল না। তাহারা যখন 

ইহার প্রচগ্ডভাব দেখিলেন, তখন আশঙ্কা ও উদ্বেগে প্রায় জ্ঞানশন্ত হুইয়া। 

সর্বক্ষণ আপনাদের সমক্ষে সর্বসংহারক কালের বিকট মূর্তি দেখিতে লাগিলেন। 

সাতাপুর, মোহমদী প্রভৃতি স্তানে যাহা ঘটিয়াছিল, ফৈজাবাদ প্রভৃতি বিভাগেও 

তাহাই ঘটল। 

ফৈজাবাদ, অযোধ্যার পূর্বভাগ। এই বিভাগ ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, 

হন সালোনি, এই তিন জেলায় বিভক্ত । ফৈজাবাদ ঘর্থরার তীরে অব- 
স্থিত। এই স্থানে একজন কমিশনর এবং একজন ডেপুটি কমিশন 

ছিলেন। একদল গোলন্দাজ সৈন্ট, ২২ সংখ্যক এতদেশীয় পদাতিদল অযোধ্যার 

৬ সংখ্যক অনিয়মিত পদাতি এবং ১৫ সংখাক অনিয়মিত অশ্বারোহিদল অব- 

স্থিতি করিতেছিল। ২২ সংখাক পদাতিদলের অধ্যক্ষ সমগ্র সৈনিকদলের 

উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। এই সকল সৈনিকদল আপনাদ্দিগকে বিশ্বস্ত 
বলিয়া নির্দেশ করিলেও কমিশনর কর্ণেল গোলড্নে তাহাদের উপর বিশ্বাস 

স্থাপন করিতে পারেন নাই। মে মাসে মীরাট ও দিল্লীর ঘটন! যখন তাহাদের 

গোচর ভইল, তখন তাহার] ভাবিলেন যে, তাহাদিগকেও এই ভীষণ বিপ্লবের 

সন্মধীন হইতে হইবে যে প্রচণ্ড বাত্যায় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান 

বিশৃঙ্খল হুইয়৷ পড়িয়াছে, অনেকের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, অনেক সম্পত্তি 

আঁধকারীর হস্তত্রষ্ট হইয়। গিয়াছে, সেই ব্যাত্যার অভিঘাতে তাহাদের জীব 

নেরও আনষ্ট ঘটিবেতাছাদের সম্পত্তিও ধ্বংসোনুখ হইয়া পড়িৰে এবং তীহাদের 

প্রবর্তিত শঙ্খলাও বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহারা নিশ্চেষ্ট রহিলেন 
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না। আশঙ্কিত বিপ্লবের সমক্ষে তাহারা আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে লাগি- 

লেন। যে সকল জমীদারের উপর তাহাদের বিশ্বাস ছিল, তাহাদের সাহায্য 

গ্রহণ করা উচিত কি ন! এখন তদ্ধিষয় বিচার্ধ্য হইল । আত্মরক্ষার স্থান প্রাচীরে 

পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। কুলমহিল! 

ও বালকবালিকাদ্িগকে লক্ষৌতে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু এই সকল 

প্রস্তাব, এই সকল সঙ্কল্প, এই সকল ব্যবস্থ! সর্বাংশে কার্যে পরিণত হইল না। 

বিশ্বস্ত জমীদাঁরগণ যে, সুশিক্ষিত সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্থ 

হইবেন, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ হইল। লক্ষৌ যাইবার পথে নানারূপ বিদ্ববিপত্তি 

ছিল, সুতরাং এ বিপত্তিময় পথ দিয়া, বাঁলকবালিকা৷ ও কুলমহিলাদিগকে পাঠা- 

নও অসঙ্গত বোধ হইল। স্থতরাং ফৈজাবাদের ইউরো পীয়গণ আপনাদের কুল- 

নারী ও শিশুসস্তানগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মহাবিপ্নবের আশঙ্কীয় নিরতিশয় 

উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

ংরেজ অযোধ্যা অধিকারপূর্বক যে শাননপ্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছিলেন, 
যে ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এখন তৎসমুদয়ের পরীক্ষার সময় উপস্থিত 

হইল । পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যদি এই সময়ে অযোধ্যার সমুদ্ধর তালুকদার 
ইংরেজের পার্থখে দণ্ডায়মান হইতেন, তাহা হইলে ইংরেজের অনেকাংশে বলবৃদ্ধি 

হইত। কিস্তু সমুদয় তালুকদার এই সময়ে ইংরেজের সহিত সমবেদনান্তৃত্রে 

সন্ধ হয়েন নাই। ইংরেজের রাজন্বগ্রহণ-প্রণালী এইরূপ সমবেদনা স্থাপনের 

প্রতিকূল হইরাছিল। অভিনব ব্যবস্থায় অযোধ্যার এই প্রভাবশালী ও সম্পত্তি- 

শালী তালুকদারগণ সামান্য লোকের অবস্থায় পাতিত হইয়াছিলেন। সমবেদনা - 
পর হ্যার্ হেন্রি লরেম্ন ইহাদের এইরূপ অধঃপতনে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। তালুর্কদারগণ আপনাদের অধঃপতনে ইংরেজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন 

নাই । তাহাদের হৃদয়গত বিদ্বেষবন্ধি প্রচণ্ড প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেও উহ এক- 

বারে নির্বাপিত হয় নাই। উপধুক্ত সময়ে উহ। যে, স্বকীয় প্রথরতার পরিচয় 

দিবে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না। এখন সেই সমগ্ন উপস্থিত 
হইল। তালুকদারদিগের অনেকে এখন আপনাদের প্রকৃত মুর্তি ধারণ করি- 

লেন। তাহাদের হদয়গত বিছ্বেষবহ্নির গ্রচণ্ড শিখায় এখন ইংরেজ যেরূপ 

বিশ্মিত, সেইরূপ শঙ্ষিত ও নন্ততস্ত হইয়া পড়িগেন। তালুকদীরধিগের মধ্যে 
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শাহগঞ্জের রাজা মানসিংহ প্রধান ছিলেন । ইংরেজের বন্দোবন্তে তিনি তদদীয় 

বিস্তৃত জমিদারীর স্বত্বচ্যুত হইয়াঁছিলেন। অভিনব গবর্ণমেণ্টের নিকটে বাজ 

মানসিং ংহকে রাজন্বের জন্য অনেক টাকার দায়ী হইতে হইয়াছিল। রাজা 

মানসিংহ বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তাহাকে রাজন্ের জন্ত অন্তায়রূপে 

দায়ী করিতেছেন। বথানিয়মে রাজস্ব না দেওয়ার জন্য ইংরেজ কর্মচারিগণ 

করুক তিনি অবরুদ্ধ হইতে পারিতেন, কিন্ত সে সময়ে তাহাকে লক্ষৌতে 

পাওয়া যায় নাই। স্ুবিচারের জন্তেই হউক, ব। আইন-ব্যবসায়ীদিগের পরামর্শ- 

গ্রহণের জন্তই হউক, তিনি ব্রিটিশ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন । কলি- 

কাতায় তিনি কি করিয়াছেন, অযোধ্যায় তিনি কি ভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, 

তাহা ভালরূপে জান] যায় নাই । কিন্তু অযোধ্যায় ফিরিয়া! গেলেই তাহাকে 

আটক করা তম়্। কেহ কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্টের আদেশে তিনি ন্জরবন্দী 

হইয়াছিলেন, কেহ কেহ লিথিয়াছেন ষে, তিনি দেনার দায়ে অবরুদ্ধ হইয়া 

ছিল্ন। সহকারী কমিশনর অর্ সাহেবের সহিত তাহার সবিশেষ আলাপপরিচয় 
ছিল। অর সাহেব তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ।* ফৈজা- 

বাদের ডেপুটি কমিশনর এই কাধ্যের অনুমোদন করেন নাই। তাহার দৃঢ় 

বিশ্বাস ছিল যে, মানসিংহ যাহাই করুন না কেন, তিনি কখনও গবর্ণমেন্টের 

প্রতিকূল হইবেন না| । যাহা হউক, মে মাসের শেষ ভাগে এবং জুন মাসের 
প্রারস্তে অধোধ্যার কর্তৃপক্ষ বাজ! মানসিংহের প্রতি যে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া- 
ছিলেন, তদ্থিষয়ে সংশয় নাই। মানসিংহ সহকারী কমিশনরকে কহিয়াছিলেন যে, 

মদি তাহাকে নজরবন্দী ন করা হয়, তাহা হইলে তিনি সহকারী কমিশনরকে 

সপরিবারে শীঁহ্গঞ্জ নামক স্থানের ছুর্গে আশ্রয় দিয়া, রক্ষা করিবেন। সহ- 
কারী কমিশনর সকলের সম্বন্ধেই এইন্ধপ ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। প্রধান 

কমিশনরও ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও, মানসিংহ, যাবতীয় 
কুলমহিলা ও বাপকবালিকাকে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না, ভাবিতে লাগি- 

লেন। তিনি কেবল: সিবিল কর্শচারীদিগ্ের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দিতে 
টাহিলেন, কিন্তু এই প্রস্তাব ডেপুটি কমিশনরের মনঃপৃত হইল না। অবশেষে 
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মানপিংহ ভাবিয়! কহিলেন, তিনি সকলকেই আশ্রয় দিতে প্রস্তত আছেন, কিন্তু 

তাহাদিগকে অতিগোপনে ষ্টেশন হইতে আশ্রয়গুহে যাইতে হইবে। রাজা 

মানসিংহের এই প্রস্তাব সৈনিক কর্মমচারীদিগকে জানান হইল। সৈনিক 

কর্শাচারিগণ উহাতে অমত প্রকাশ করিলেন। তাহার! মানমিং তহ্ অপেক্ষ। 

আত্মবলের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছিলেন । কেবল একজন 

মাত্র আফিসর আপনার স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে সিবিল কর্্চারীদিগের পরি- 

বারবর্গের সহিত শাহগঞ্জে পাঠাইতে সম্মত হইলেন । 

৭ই জুন রাত্রিকালে কুলমহিলার! নিরাপদে আশ্রয়স্থলে উপনীত হইলেন। 

তাহার পরদিন সারংকালে সিপাহীরা প্রকাশ্তভাবে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণে 

প্রবৃত্ত হইল। তাহার প্রথমে কামানগুলি অধিকার করিতে গেল । . এই 

সকল কামানে গোলা ভরা হইয়াছিল। গোলন্দাজের প্রজলিত বর্তিক। হস্তে 

লইয়া, উহার পার্শে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু তাহার! কামান ছুঁইতে না ছুইতে 
পদ্াতিকের! আসিয়৷ পড়িল। আফিদরদিগের আদেশপালনে তাহারু! যন্র 

গ্রকাশ করিলনা। আফিসারদিগের অগ্ুনয়বাক্যেও তাহারা বিচলিত হুইল ন।। 

তাহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল ষে, কামান গুলি তাহাদের। তাহারা কামান 

অধিকার করিলেও আফিসরদিগের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হুইল ন]। 

তাঁহার রক্ষকম্থর'প হুইয়! আফিসরদিগকে সৈনিকনিবাসে আনি্গ। 

পদ্াতিগণ এইরূপে আফিমবদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ কৰ্ধিল বটে, কিন্ 

অশ্বারোহিগণ উহাতে সাতিশয় অসন্তষ্ট হইল। তাহার! ইউরোপীয়দিগের 

শোণিতপান্তে আগ্রহ গ্রকাশ করিতে লাগিল। ১৫ সংখ্যক অনিয়মিত অস্বা- 

রোহিদলের একজন রেসেলাদার এই বিপ্লবের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিল। এই ব্যক্তি 
ইংরেজ আফিসরদিগকে বধ করিবার জন্য সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে 

লাগিল। কিন্তু গোলন্দাজগণ ও পদাতিকের! দুঢ়তার সহিত ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ 
করিল । ইংরেজ আফিনরের! সমস্ত রাত্রি বন্দিভাবে রহিলেন। পদাতি ও 

গোলন্দাজের। তাহাদিগকে কেবল রক্ষা করিল না, ত্বাহাদের পলায়নেরও 

সুবিধা করিয়া দিল। তাহারা নৌকা সংগ্রহ করিল, আফিপরদিগকে টাক৷ 
দিল। ২২ সংখ্যক দলের সৈনিকের! আফিসরদিগকে সঙ্গে লইয়া নদীর তটে 

উপস্থিত হইল । নৌকা সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু মাৰি মাল্লা কেহই ছিল না। 
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সুতরাং পলাতকের।৷ আপনারাই হাল ও দীড় ধরিয়া নিরাপদে ফৈজাবাদ 
পরিত্যাগ করিলেন । 

ইউরোপীয়গণ অক্ষতশরীরে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু সকলে বিপদ 

হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না । এই সিপাহীুদ্ধঘটিত অন্তান্ত বিবরণের স্তায় 
ফৈজাবাদের ইউরোপীয়দিগের পলায়নবৃত্থান্তও নানারূপ বিসদৃশ ঘটনায় পরি- 
পূর্ণ। উপস্থিত বিপ্লবের নাধারণ ঘটনা-_লুটতরাজ করা, ঘরদার জালাইয়৷ 

দেওয়! প্রভৃতির মধ্যে, পরম্পর বৈষম্য নাই । কিন্তু অন্যান্য ঘটনার মধ্যে এক- 

টির সহিত আর একটির সাদৃশ্য দেখা যায় না। আন্ঠান্ত স্থানের ন্যায় ফৈজ্জাবা- 

দেও সম্পত্তি লুষ্টিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্তান্ত স্থানের উত্তেজিত সিপাহীদিগের 

নায় ফৈজাবাদের সিপাহীগণ সমভাবে তাহাদের আফিনরদিগের প্রতি নির্দ- 
য়তা বা অধিশ্বস্ততা দেখায় নাই। তাহারা কমিশনর এবং তীয় সঙ্গীদিগকে কেবল 
অক্ষতদেহে যাইতে দেয় নাই, অধিকন্ত যাহাতে পলাতকেরা নিরাপদে 

ফৈজাবাদ হইতে পলায়ন করিতে পারে, তাহার স্থবিধ। করিয়া দেয়। ইংরে- 

জের! এই সময়ে উত্তেজিত দিপাহীদিগের একান্ত আয়ত্ত হইয়াছিলেন। সিপাহী- 

দিগের ইচ্ছার উপর তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছিল। সিপাহীর৷ দয়া- 

প্রদশনে উন্মুখ না হইলে সকলকেই মেষপালের ন্তায় মৃত্যুমুখে পাতিত হইতে 
হইত। তীহাধর কোনরূপে বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সিপাহীদিগের 

মধ্যে সকলেই এই নিঃমহায, নিরবলম্ব ও নিরতিশয় দুর্দশাগ্রন্ত মেষ্পালের 
নিখনে আগ্রহযুক্ত হয় নাই। কথিত আছে যে, ২২ সংখ্যক দলের সিপাহীরা 
পলাতকদিগকে বধ কারবার জন্ত আজিমগড়ের ১৭ সংখাক দলের সিপাহী- 
দিগের নিকটে লোক পাঠাইয়াছিল। * যাহা হউক পলাতকগণ নদীপথে গমন 
কর্িয়াও পরিজাণ পাইলেন না। তাহাদের নিকটে ক্লি্চকর জ্পথও মৃত্যুপথ 
স্বরূপ হইল। তাহারা ৩* মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে বেম- 
গঞ্জের নিকটে দেখিলেন যে,তাহাদের দক্ষিণ পার্খে পদাতি ও অশ্বারোহী পিপাহী- 
গণ শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে । ইহাদের উদ্দোশ্ত সহজেই বুঝা গেল। এইখানে নদীর 
পরিনর'অধিক ছিল না। সুতরাং পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষা কর! অসম্ভব হইল। 

এ 
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আজিমগড়ের *৭ সংখ্যক পদাতিগণ আরোহীদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে 
লাগিল। আরোহীর! আত্মরক্ষার জন্য নদীর অপর তটে যাইতে উদ্যত হ্ই- 

লেন। এদিকে সিপাহীগণ নৌকায় নদীপার হইল। সুতরাং নদীতটে উঠিয়া 

পলায়ন করা ব্যতীত আর কোন উপায় রহিল না। কর্গেল গোলড্নে নিহত 
হইলেন। প্রথম ছইখানি নৌকার আরোহীর। পলায়ন করিতে গিয়া, অনেকে 

মৃত্যুমুখে পাতিত হইল। কেহ কেহ জলমগ্ন হইলেন। অবশিষ্ট পলাতকের! 

কোনরূপে আমোরা নামক স্থানে গিয়। প্রাণরক্ষা করিলেন। এই খানে চতুথ 
নৌকার আরোহীরা ই'হাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সর্বসমেত আট জন 
পলাতক একত্র হইয়। নিরাপদে কাণ্ডেনগঞ্জে উপনীত হইলেন । তেজআলি খা 

নামক ২২ সংখ্যক দলের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী ই'হাদের মধ্যে ছিল। অতঃপর 

ই'হার। যাবতীয় বিভিন্ন বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় কাণ্তেনগঞ্জ পরি- 

ত্যাগ পুর্ধক আবার পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহারা যে সকল পল্লী 

দিয় যাইতে লাগিলেন, তৎসমুদয়ের প্রধানের! ই'হাদের সহিত" সদ্ব্যবহার 

করিতে লাগিল। কেহ কেহ ই'হাদেব অন্থুবিধা দূর করিবার জন্য টাকা 

এবং ঘোড়া দিল। কিন্তু ইহাতেও পলাতকদ্দিগের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। 

কোন পল্লীর অধিবাদিগণ সৌজন্য ও দয়ার ভাপ করিয়া, ই'হাদের সর্বনাশ. 

সাধনে প্রবৃত্ত হইল। এই পল্লীতে মুসলমানের সংখ্যা অধিক ছিন্ন পল্লী বামিগণ 

বন্দুক ও তরবারি লইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। এই মারাত্মক 

অস্ত্রের আঘাতে উক্ত আট জনের প্রায় ঘকলেই দেহ ত্যাগ করিলেন। কেবল 

এক জন মাত্র ঘটনাক্রমে আপনাদের নিরিতিশয় হর্দশার ও ছুরদৃষ্টের পরিচয় 
দিবার জন্য জীবিত রহিলেন । 

৮ই জুন ফৈজাবাদ হইতে যে চারি খানি নৌক! যাত্রা করিয়াছিল, তাহার 
তিন থানির আরোহীদিগের অদৃষ্টে এইরূপ দশা ঘটিল। 'অযোধ্যার প্রাচীন 
রাজধানী অযোধ্যার প্রান্তভাগে অবশিষ্ট নৌকাখানি ঘটনাক্রমে অন্তরালে 

থাকাতে আক্রমণকারী দিপাহীদিগের লক্ষ্যের বহিভূর্ত হইয়াছিল। এই জন্ত 
উক্ত নৌকার আরোহীদিগের জীবনরক্ষা হইল। ফৈজাবাদ হইতে ধাহার! 
পলায়ন করিয়াছিলেন,স্ূ্রাহাদের ছুরবস্থার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই। 

'ধাহারা কোনরূপে আপনাদের জীবনরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের কেছ 
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কেহ এই শোচনীয় ঘটনার বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন। ধাহারা আত্মরক্ষার জগ্ত 

অন্তান্ত স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন,তাহাদের পলায়নবৃত্তান্তের সহিত এই 

বিবরণের তাদৃশ পার্থক্য নাই। পলাতকের। কোন স্কানে প্রচণ্ড আতপতাপে 

অবসন্ন হইয়াছেন। কোন স্থানে পলীবাসীদিগের যত্বে আহাধ্য ও পানীয় 

পাইয়াছেন। কোন, স্থানে আশ্রয়গুহের অভাবে কষ্টের একশেষ ভোগ 

করিয়াছেন। তাহাদের সহচর বা বন্ধু, তাহাদের নিকটে দেহত্যাগ করিয়া- 

ছেন। তাহাদিগকে এই মর্্মভেদী, শোচনীয় দৃশ্ত নিস্তব্ধভাবে দেখিতে হইয়াছে। 

তাহাদের পরমন্সেহের ধন, বাৎসল্যের অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রাণাধিক শিশুসস্তান 

তাহাদের ক্রোড়ে তুঃসহ যাতন। পাইয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হহইয়াছে। 

তাহার! অশ্রপুর্ণ নয়নে ইহ দেখিয়া, আবার বিপন্তিপূর্ণ পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত 

হইয়াছেন। পলাতকদিগের পলায়নবৃন্তান্ত এইরূপ শোচনীয়ভাবে পরিপুর্ণ। 

ধাহারা ফৈজাবাদ হইতে নৌকায় আরোহণপুর্ক প্রস্থান করিয়াছিলেন, 

তাহাদের ম্বধ্যে একটি কুলমহিল৷ আপনার কতিপয় শিশুসস্তানের সহিত নৌকা 
পরিত্যাগ পুর্বক পলায়ন করেন। হইনি আপনার পলায়নবৃত্তান্তের বর্ণন! 

করিয়াছেন । এই বর্ণনাতেও পূর্বোক্ত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে । ইনি 
কখনও অনাবৃত থলে রাত্রিযাপন করিয়াছেন, কখনও অনলকণাসদৃশ বৌদ্র- 
তাপে নিপীন্ক্রিত হইয়াছেন,কখনও পানীয় বা আহার্যের অভাবে একান্ত অবসন্ন 

হইয়া পড়িয়াছেন। ই"হাঁর সম্তানগুলি পীড়িত হইয়া, ই'হাকে অধিকতর কষ্ট 

দিয়াছে । পল্লীবাসীদিগের কেহ কেহ উত্তেজিত সিপাহীদিগের ভয়ে ইহার 

সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছে । কেহ কেহ বলবতী দয়ার আকর্ষণ পরিহার 

করিতে না] পাৰিয়া, সভয়চিত্তে ই'হাঁকে উপযুক্ত আশ্ররস্থল, সুখাগ্য আহারীয় 

ও সুগীতল পানীয় দিয়াছে । ই'হার শিশুসস্তানদিগকে.একীন্ত অবসন্ন দেখিয়া, 

দয়াবতী ধাত্রী উহাদের পরিচধ্যা করিয়াছে । রাজন মানপিংহ ই'হার 
সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপ নানা কষ্ট ভোগ করিয়া, ইনি ভারতবাসীর 

অনন্ত দয়ার এবং সৌজন্তে প্রাণ রক্ষা করেন। কোন কোন পলাতক 
গোরক্ষপুরের অভিমুখে প্রস্থ।ন করিয়াছিলেন । পথে ইহারা অবরুদ্ধ হয়েন। 

অবরোধকারিগণ ই'হাদ্দিগকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে 

উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময়ে মহম্মদ হোসেন খা নামক এক ব্যক্তির অন্ুচর- 
৮ 
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গণ ই'হাদিগকে রক্ষা করেন। মহম্মদ হোসেন খ। ই'হাদিগকে আশ্রয় দেন, 
পরে গোরক্ষপুরের মাজিষ্্রেট ই'হাপ্ত্রিগিকে অগনিবার জন্য রক্ষক পাঠাইয়৷ দেন। 

ফৈঞ্জাবাদ হইতে যে মহিলা শিশুসস্তান লইয়। পলাইয়াছিলেন, তাহার সহিত 

আরও কতিপয় পলাতক ধনম্মিলিত হয়েন। ই'হাদেরও দুর্দশার একশেষ 

হইয়াছিল। ই'হাদের একজনের একটি সন্তানের মৃত্যু হয়। ই'হাদের 
নিকটে সমাধি দিবার কোনরূপ উপকরণ ছিল না। ইহার! হাত দিয়! গর্ত 

করিয়া, কোনরূপে এই শিশুর সমাধিক্রিয়া সম্পরন করেন। ধাহারা উপস্থিত 

বিপ্লবে প্রাণের দায়ে উদ্ভান্ত হইয়া, আশ্ররস্থানপ্রাপ্তির আশায় নান! দিকে 

ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহাদের অদৃষ্টে এইরূপ কষ্ট, এইরূপ যাতনা, এইরূপ 

শোকতাপ ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই। 

ফৈজাবাদের দেওয়ানিবিভাগের চাবি জন ইংরেজ কর্মচারী আত্মরক্ষার জন্য 

নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বিপ্লবের সময়ে ইহারা, অনুচর এবং 

কুলকামিনী ও বালকবালিকাদিগের সহিত মানসিংহের সাহায্যপ্রার্ডির আশায় 

১১ই জুন শ্বাহগঞ্জে উপনীত হয়েন। এই সময়ে মানসিংহ শাহগঞ্জে ছিলেন 
ন1, সিপাহীদিগের উত্তেজনায় কি ঘটিতেছে, জানিবার জন্য অযোধ্যায় গিয়া- 

ছিলেন। এই স্থান হইতে তিনি ধলিয়া পাঠাইলেন যে, কুলকামিনী ও বালক- 

বালিকার! '্টাহার আশ্রয়ে থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি পুরুষদিগ্নকে আশ্রয় 

দিতে পারিবেন না। পুরুষেরা যেন শীঘ্রই প্রস্থান করেন, যেহেতু সিপাহীরা 
ইউরোপীয়দিগের অনুসন্ধানের জন্ত কল্য তাহার বাড়ীতে ফাইবে। সিপাহী- 
দিগের আমিবার দিনেই নৌকা সংগৃহীত হইল। ৩৮ জন নদীর অভিমুখে 
যাত্র। করিলেন। ই'হাঁদের উনত্রিশ জন নৌকায় চড়িয়। হুর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে 
ফৈজাবাদের নয় মাইল দুরে গমন করিলেন। নদীতটে আমিবার সময়ে অপর 

নয় জনের গাড়ি ভাঙ্গিয়া গেল। সুতরাং ই'হার1 নৌকা ধরিতে না পারিয়া, 
শাহগঞ্জে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর ই'হাদিগকে গোরক্ষপুরে - পাঠান হয়। 
এ দিকে নৌকারোহিগণ গোপালপুরের রাজার সাহায্যে নিরাপদে দানাপুরে 

উপনীত হয়েন। 

ইউরোপীয়দিগের গলারনবিবহণে রা এইরূপ দয়ার 
পরি পাওয়া যায়। এসময়ে ভারতের ছুঃখিনী নারীরাও আপনাদের জীবন 
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সঙ্কটাপন্ন করিয়া বিপননদিগের উদ্ধারসাধনে যত্ববততী হইয়াছে । এক দিকে 

যেমন নরহত্যা, নরশোণিতপ্রবাষ্ট্হর ভয়ঙ্কীর ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, অপর 
দিকে সেইরূপ অসামান্য দয়া, অপরিসীম কোমলত। এবং অপরিমেয় সমবেদনার 

ষ্ঠ পরিষ্ফট হইয়াছে । এই শেষোক্ত প্রকারের একটি ঘটনা এ স্থলে বিবৃত 
হইতেছে। 

ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন, সেনা- 

নিবাসের পিপাহীগণ যুদ্ধোন্ুখ হইয়াছে । তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র 

একজন বিশ্বস্ত চাপরাপী দ্বারা, আপনার স্ত্রীকে, অবিলম্বে সমুদয় সম্পত্তি পরি- 

ত্যাগপৃর্বক, নদীতটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। এই চাপরাসী তাহার স্ত্রীর 

সহিত যাইবার জন্ত আদিষ্ট হইল। সহ্ধর্শিণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইক্া, 

ডেপুটি কমিশনর কা্যানুরোধে সেনানিবাসে গমন করিলেন। এদিকে কমি- 

শনরের পত্রী শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভূত্যের সহিত নদীকুলের অভিমুখে যাইতে 

লাগিলেন ।* দিপাহীগণ এই সময়ে সম্পত্তিলুষ্ঠনের নিমিত্ত চারি দিকে ঘৃরিয়া 
বেড়াইতে লাগিল । ভীত। ও অসহায়! ইংরেজমহিল! সন্ধ্যাসমাগমে কোন এক 

পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াণীলা পল্লীবাসিনী আপনার জীবন 

সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, তাহাকে স্বকীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্যা 

তুন্গুরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে বাহকগণ শিবিকা নদীকূলে রাখিয়া 

প্রস্থান করিল। 'কমিশনরের পরী ভয়বিহ্বলচিত্তে সমস্ত রাত্রি, সেই তুন্দুরনের 

মধো লুক্কারিত রহিলেন। রাত্রিকালে দিপাহীরা উক্ত গরমে প্রবেশ করিয়া, 
চারি দিকে পলায়িত ইংরেজপুরুষ ও ইংবেজরমণীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং 

পলায়িত ও আশ্রিতদ্দিগকে বাহির করিয়া না দিলে, প্রাণমংহার কর হইবে 

বলিয়া,গ্রামবানীদিগকে ভয় দেখাইতে লাগি গান। আপনার জাবনহানির সম্ভাবনা 

জানিয়াও, কোমলহৃদরা আশ্ররদাত্রী নিরাশ্রয়া ইংরেজমহিলাকে উত্তেজিত 

নিপাহীদিগের হস্তে মমর্পণ করিল না। যখন এঁ রমণী গ্রামে প্রবেশ করেন, 

তখন গ্রামের পুরুষেরা কৃবিক্ষেত্রের কার্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং তাহাদের 

অনেকে এর বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ মহিল! এ বিষয় 
জানিত, তথাপি তাহাদের কেহই উহা প্রকাশ করিল না। ভয়ব্যাকুল! বিদ্দে- 

ীী, দরিদ্র আশ্রয়দাত্রীর অন্কুগ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে সমর্ত' রাজি - 
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যাপন কৰিলেন। ক্রমে ভয়াহ কোলাহলের শাস্তি হইল, সিপাহীগণ স্থানান্তরে 

চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইন্জে, ডেপুটি ঈ্ষমিশনরের পূর্বোক্ত বিশ্বস্ত তা, 

মহারাজ মাঁনসিংহের নিকটে গিয়া, একখানি নৌক। প্রার্থনা করিল। 

মানসিংহ বিপন্নের উদ্ধারার্থে ভূত্যের প্রার্থনা! পূর্ণ করিলেন। ডেপুটি কমি- 
শনরের পড়ী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিল। আপনাদের সন্তানবগের 

সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । বহির্ভাগে সমভিব্যাহারী কতিগন্ধ 

বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহী বসিয়। রহিল, এবং উহ! তীথযাত্রীর নৌকা বণিয়া, 

সাধারণের নিকটে ভাণ করিতে লাগিল। ছুই এক স্থানে ইহাদের সহিত 

উত্তেজিত সিপাহী দিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্ত নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক 

ইউরোপীয় আছে, ইহ! সিপাহীগণ বুঝিতে পারে নাই । সন্ধ্যা উপস্থিত 

হইলে, নৌকা কোন নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েক জন ভৃত্য দুগ্ধ ও 

রুটার জন্য, নিকটবর্তী পল্লীতে গমন করিল। এস্থানেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন 

পলাতকদিগের সাহাধ্য করিতে বিমুখ হইল না। একটি দয়াব্তী রমণী শিশু- 

গুলিকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া, দ্রতগতি গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী 

ধাত্রী সঙ্গে করিয়া, নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ 

আহ্লাদসহকারে ইহাদ্দিগকে নৌকায় উঠাইলেন ; ইহার! আপনাদের স্তন্তাদানে 

শিশুদিগের তৃপ্তিাধন করিল। দিপাহীগণ জানিতে পারিলে, এই আশ্রয়দাত্রী 

ও সাহাষ্যকারিণী মহিলাদিগের প্রাণসংহার করিত। আপনাদের জীবন এই- 

রূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও, উক্ত রমণীগণ বিপন্নদ্িগের যথাশক্তি সাহায্য করে। 

এইরূপ সাহাধ্য পাইয়া, উক্ত কুলকামিনীগণ নিরাপদে এলাহাবাদে উপ- 

নীত হয়েন। ডেপুটি কমিশনর ও তাহার সহধর্মিণী এই মহছ্ুপকার বিস্মৃত 
হয়েন নাই । যুদ্ধের অবসান হইলে, তাহার] উক্ত দয়াবতী মহিলাদিগকে 

যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন । 
সুলতানপুর জেলার প্রধান নগর স্থলতানপুর গে. মতীর দক্ষিণভাগে অব- 

স্বিত। এই স্থানে ১৫ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের শিবির 

ছিল। এতঘ্বযতীত ৮ সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিদল এবং কতক- 

গুলি অস্ত্রধারী পুলিশ গ্রহরী অবস্থিতি করিতেছিল। কর্ণেল ফিসার্ ই'হাদের 
অধিনায়ক ছিলেন । ৫ই জুন সুলতানপুরের দেওয়ানিবিভাগের গ্রধান কর্ধচারী 

হুলতানপুর । 
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ংবাদ পাইলেন ষে স্থানান্তরের উত্তেজিত সিপাহীগণ সুলতানপুরের সিপাহী- 
দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের নিধনের চেষ্টা করি- 

তেছে। ততৎপরদিনেও এইবূপ আতঙ্কজনক সংবাদ সুলতানপুরে পহুছিল। 

কর্ণেল ফিসার্ ৭ই তারিখে ছুই জন আফিসরকে সঙ্গে দিয়া, কুলমহিলাদিগকে 
এলাহাবাদে পাঠাইলেন। ৯ই জুন প্রাতঃকালে সৈনিকের ইউরোপায়দিগের 
বিরুদ্ধে সমুখিত হইল। কর্ণেল ত্ব্র্তগতিতে সৈনিকবাঁসে গিয়া, সিপাহীদিগকে 

প্রশান্তভাবে ও স্নেহসহকারে আপনাদের কর্তব্যসাধনের জন্য বুঝাইতে লাগি- 

লেন। ইহার মধ্যে একজন নজীব কর্ণেলের পৃষ্ঠদেশে গুলির আঘাত 

করিল । কর্ণেল আপনার সৈনিকদিগের সম্মুখে সাজ্বাতিকরূপে আহত হই] 

পড়িয়া গেলেন । যাহার] তাহার স্নেহের পাত্র ছিল, যাহাদিগকে তিনি কর্তৃব্য- 

সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার জন্য ধীরভাবে উপদেশ দ্িতেছিলেন, তাহার! 

এইরূপে তদীয় উপদেশের সম্মান রক্ষা করিল। তাহাদের কেহই এ দনয়ে 

আমনমৃত্যু অধিনায়কের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল না। টুকার নামক 
একজন সেনানায়ক কর্ণেলকে ডুলীর মধ্যে স্থাপন করিলেন। এই ডুলীর পার্থেই 
আর একজন সেনানায়ক নিহত হইলেন। এদিকে কর্ণেল ফিসারেরও মৃত্যু- 

যাতনার অবসান হইল। সিপাহীরা এইরূপে আপনাদের অধিনায়কদিগের 

শোণিতপাত করিয়া, টুকার সাহেবকে পলাইতে হইল। টুকার অশ্বীরোহ্ণ- 
পূর্বক প্রাণের দায়ে গোমতীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। গোমতাঁতটে 

দড়িয়ানামক স্থানে রোস্তম শাহ নামক একজন তালুকদারের একটি হূর্ 

ছিল। চারি দিকে বহুবিস্তৃত নিবি৬ জঙ্গলে এই হূর্গ পরিবেষ্টিত ছিল। ভূমির 

অভিনব বন্দোবস্তে রোস্তম শাহ নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রাজপুরুষের! 

তাহার অনেক জমী অন্তায়পূর্বক আধকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ 

রাজপুরুষদিগের অন্ঠায়াচরণেও এই ধীরপ্রক্কতি তালুকদাঞ্ডের হৃদয়ে ইংরেজের 
প্রতি বিদ্বেষভাব উদ্দীপিত হয় নাই। ধাহাদের বিচারে তাহার ক্ষতি হইয়া- 

ছিল, দয় ও সৌজন্তের বশীভূত হইয়া,তিনি এ সময়ে ত্াহাদেরই উপকারসাধনে 
উদ্ত হয়েন। নিরাশ্রয় ও বিপন্ন টুকার সাহেব তাহার ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। ইহার সহিত আরও কতিপয় পলাতক সম্মিলিত হয়েন। আশ্রয়দাত। 

তালুকদারের মদয়ব্যবহারে আশ্রিতদিগের সর্ববিষয়ে শাস্তিলাভ হয়। বারা- 
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গণনার কমিশনর হেন্রি টুকার অতঃপর ই'হাদিগকে আপনার নিকটে আনয়ন 

করেন। কিন্তু সুলতানপুরের দে ওয়ানিবিভাগের কর্মচারীদিগের অদৃষ্ঠ এইরূপ 

প্রসন্ন হয় নাই। ছুইজন কর্মচারী স্ুলতানপুরের জাসিন্ খা নামক একজন 

জমীদারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাসিন্ খা বাহিরে ই'হাদের প্রতি 

বন্ধুত্ব ও সদয়ভাব প্রকাশে ক্রটি করে নাই। কিন্তু শেষে তাহার বিশ্বানঘাতকতা 

পরিস্ক,ট হয়। আশ্রয়দাতা আশ্রিতদিগকে আপনার গৃহ হইতে বাহির করিয়! 

দেয়। তাহার ইচ্ছান্ুসারে উভয় কর্মচারী বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েন। 

অযোধ্যার ভূম্বামীদিগের-পক্ষে এইটি কেবল বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র দৃষ্টাস্ত, 

রাজপুরুষদিগের গোচর হইয়াছিল। 

এইরূপে স্থলতানপুরে ইউরোপীয়দিগের প্রাধান্ত অন্তহিত হইল। অন্তান্ 

স্বানের উত্তেজিত লোকে আপনাদের কৃতকা্যতায় উৎফুল্ল হইয়া যেরূপ উৎসব 
করিয়াছিল, ইউরোপীয়দিগের নিধনে ও অপসারণে সুলতানপুরেও তাহার 
অনুষ্ঠান হইল। ইংরেজদিগের বাঁসগৃহ ভম্মীভূত এবং ভ্রব্যাদি বিলুষ্ঠিত হইল। 
গৃহদাহ্জনিত প্রজলিত অনরম্তপ কিয়ংকালের জন্ত উত্তেজিত দিপাহীদলের 

আমোদ বর্ধন করিল। এইরূপ আমোদের পর সিপাহীরা নবাবগঞ্জের অভিমুখে 

প্রস্থান করিল। 
ফৈজাবাদবিভাগের আর একটি স্থানে পৈনিকনিবাস ছিল। অযোধ্যার 

১ সংখ্যক পদাতিদলের প্রধান অংশ সলোনিতে অবস্থিতি করিতে- 

ছিল। মেমাদ এবং জুন মানের প্রথম সপ্তাহ পধ্যস্ত এ স্থলে 
কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ছিল। লোকে 

ধীরভাবে আপনাদের নির্দিষ্ট কর্ম করিতেছিল। জমীদারগণ  নিযনমিতরূপে 

গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য খাজানা দিতেছিলেন। প্রগাঢ় শান্তির স্ময়ে লোকে যে 

ভাবে থাকে, যেরূপে কর্ম করে, যে নিয়মে সংসারযাত্রানির্ববাহে অগ্রসর হয়, 

সালোনির অধিবাসীদিগের মধ্যে তাহাই পরিলক্ষিত হইতেছিল। ম্ুুতরাং 

কর্তৃপক্ষ সহস! কোনরূপ বিপ্লবের আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু যখন তাহারা 
সংবাদ পাইলেন যে, ফৈজাবাদ ও স্ুলতানপুরের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টেয় বিরুদ্ধা- 

চরণে প্রবৃত্ব হইয়াছে, তখন তাহাদের স্প্ বোধ -হইল যে, সলোনির সিপাঁহী- 

গণক্বীর্ঘকাল বিশ্বস্তভাবে থাকিবেনা। »ই'জুন এই-সিপাঁহীদিগেক "মধ্যে 

সলোনি। 
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উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয়। ১০ই জুন ইহার! প্রকাস্তভাবে ব্রিটিশ কোম্পা- 

নির বিপক্ষ হইয়া উঠে। কিন্তু উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিপক্ষতায় অন্যান্য 
স্থানে যে ভয়াবহ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সলোনিতে.তাহ। অনুষ্ঠিত হয় 

নাই। এই স্থানে কোন ইউরোপীয়ের জীবনহানি ঘটে নাই। কোন ইউ- 

রোপীয় আপনার সমক্ষে প্রীতিভাজন বন্ধুজনকে বিপক্ষের অন্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ 

করিতে দেখেন নাই । এই স্থানের সিপাহীগণ আপনাদের প্রাধান্তঘোষণ! 

করে। কারাগারের কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিতে অগ্রসর হ্য়। কিন্তু তাহার! 

আফিসরদিগের অমূল্য জীবন রক্ষ। করিতে ক্রটি করে নাই। তাহারা আফি- 
সরগণের রক্ষকম্বরূপ হুইয়।৷ নগরের বহির্ভাগ পর্যযস্ত গমন করে। ২০ জন 

বিশ্বস্ত সিপাহী এই সমযমে আপনাদের অধিনায়ককে পরিত্যাগ করে নাই। 

ইউরোপীয়গণ এইবূপে বিপদ হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া, দরাওপুর নামক স্থানের 

দুর্গে উপনীত হয়েন। এই ছুর্গ রাজ হনুমস্ত সিংহ নামক একজন তালুকদারের 
অধিকৃত ছিল। রস্তম শাহের ন্যায় রাজ! হনুমস্ত সিংহও ভূমিঘটিত বন্দোবস্তে 

সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রস্তম শাহের ন্যায় তিনিও এ সময়ে বিপন্ন 

ইংরেজদিগের প্রতি অপরিসীম গ্রীতি প্রকাশ করেন। ত্তাহার উদারতা, তাহার 
হিতৈধিতা, স্বাহার মহানুভাবতা, এ সময়ে পরিষ্ফট হয়। যে জাতির লোকে 

তাহাকে উৎসন্নপ্রায় করিয়াছিল, উপগ্চিত সঙ্কটকালে তাহার যত্বে সেই জাতির 

বিপন্ন ব্যক্তিদিগের বিদ্ববিপত্তি দুর হয়। তিনি সালোনির বিপন্ন ইউরোপীয়দিগকে 
আপনার ছূর্গে আশ্রয় দেন। তান ই'হাদের পরিচধ্যার দিকে দৃষ্টি ঝাখেন ।তিনি 

ই'হাদের সহিত দেখা করিয়া, সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করেন । ধখন ইউরোপীয়- 

গণ ইঞ্ার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাহাদের একজন ই'হাকে কহি- 

লেন যে, ধিপ্লবের শান্তি হইলে তিনি তদীল্ন প্রণষ্ট বিষয়ের উদ্ধারে সহায়ত 

করিবেন। এই কথায় উদ্দারপ্রকৃতি তালুকদার লোজাভাবে দাড়াইয়। উত্তর 

করিলেন_-পসাহেব ! আপনাদের দেশের লোকে এই দেশে আসিয়া আমা- 

দের রাজাকে তাড়াইয়! দিয়াছে। আপনারা আমাদের ভূসম্পর্তির দলীলপরী- 
ক্ষার জন্ত আপনাদের কর্খচারীদিগকে চারি দিকে পাঠাইয়াছেন। যে সম্পত্তি 
স্মরণাতীত কাঁল হইতে আমার বংশের দখলে রহিয়াছিল, আপনার! তাহা 
লইয়াছেন। আমি আপনাদের আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। এখন 
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সহসা আপনাদের অদৃষ্ট পরিবন্তিত হইয়াছে । এই দেশের লোকে আপনাদের 
বিরোধী হইয়। উঠিরাছে। আপনারা যাহাকে সম্পত্িচ্যুত করিয়াছেন এখন 

তাহারই নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি আপনাদিগ্নকে রক্ষা করিয়াছি । 

কিন্ত এখন_-এখন আমি আমার সশস্ত্র অনুচরদিগকে লইয়া লক্ষৌ যাইব এবং 
আপনাদিগকে এই দেশ হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিব” ।* রাজ! হলুমস্ত সিংহ 
গন্তীরতাবে এই কথা কৃহিয়া, আশ্রিত ইউরোপীয়দিগকে বিদায় দিয়াছিলেন। 

সন্তোষেএ বিষয় এই যে,বিপ্লবের শান্তি হইলে এই সদাশয় তালুকদারকে তাহার 

সম্পত্তি ফিরাহয়৷ দেওয়া হইয়াছিল। সলোনির ইউরোপীয়গণ রাজ হনুমন্তের 

সাহান্যে নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। এই সময়ে অপরাপর সন্তরান্ত 

ব্যক্তগণও বিপন্নদিগের যথোচিত সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 

বহ্রইচ্বিভাগের মধ্যে বহরইচ্, গণ্ডা এবং মোল্লাপুর বা ম্লাপুর জে । 

প্রথম দুইটি ঘর্ঘরানদীর বাম তটে এবং তৃতীয়টি উহার দক্ষিণ তটে 

অবস্থিত। উপস্থিত সময়ে চার্লাস উইঙ্ফীল্ড (পরে স্তার্ চার্লস্ 

উইঙ্গফীন্ড ) এই বিভাগের কমিশনর ছিলেন। ইনি বহ্রইচে থাকিতেন। এই 
ষ্টেসন ব্যতীত পশ্চিমে মটপুর, দক্ষিণে পিক্রোরা, দক্ষিণপশ্চিমে গণ্ড1 অবস্থিত। 

ইন্কার মধ্যে সিক্রোর! প্রধান সৈনিক ষ্টেশন। ১৮৫৭ অবের মে মাসে সিক্রো- 
রার সৈনিকনিবাসে একদল অশ্বারোহী, একদল পদাতি এবং অযোধ্যার 

অনিয়মিত সৈনিকদলের গোলন্দাজ দৈনিক ছিল। কাপ্তেন বোলিও এই মকল 

সৈপিক্ষদলের অধিনায়ক ছিলেন। 

যখন মিরাট এবং দিল্লীর সংগাদ বহরইচে উপস্থিত হয়, তখন তত্রত্য সৈনিক- 

দিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষ বা উত্তেজন! দেখা যায় নাই। সিপাহীর! পৃর্ধের 
স্থায় রাজভক্তির পরিচয় দিতেছিল, পূর্বের ন্যায় বিশ্বস্তভাবে আপনাদের 

কর্ধ সম্পাদন করিতেছিল, পূর্বের স্ঠায় সস্তোষসহকারে আপনাদের অধিনায়ক: 

দিগের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতেছিল। কিন্তু কেবল মিরাট এবং দিল্লীর ঘটনার 
উপস্থিত বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হুয় নাই। মিরাটে যাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, 
দিল্লীতে যাহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহা অন্তান্ত দৈনিকনিবাসেও পরিব্যাপ্ত 

বহরেইচ্। 

* 2£%1/250%) 77217 147) 779. 4. 2. 407) %9. 
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“হইয়া পড়ে। এক সৈনিকনিবাস হইতে আর এক সৈনিকনিবাঁসে এই বিপ্লবের 
ংবাঁদ উপস্থিত হয়। প্রতি সৈনিকনিবাস উহাতে আন্দোলিত হইয়া! উঠে। 

এইরূপ বিপ্লবের অভিঘাতে বহ্রইচবিভাগেরও সস্তাড়িত হইবার সম্ভাবনা 
ছিল। ন্ুতরাং কমিশনর সাহেব নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া, মহিলা! 

ও বালকবালিকাদিগকে উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, লক্ষৌতে পাঠাইয়া দিলেন। 
তিনি স্বধর্মাবলম্বীদিগের রক্ষার জন্তও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। অযোধ্য। ব্রিটিশ 
কোম্পানির অধিকৃত হওয়াতে তালুকদারদিগের যাঁর পর নাই ক্ষতি হুইয়াছিল। 
এখন এই তালুকদারগণই উপস্থিত সঙ্কটকালে ব্রিটিশ, কর্মমচারীদিগের প্রধান 

বক্ষক হইলেন। পূর্বে এইরূপ কতিপয় তালুকদারের মহান্ভাবতার বিষয় 
বিবৃত হইয়াছে । বহ্রইচবিভাগের কমিশনরও আপনাদের রক্ষার জন্য তালুক- 
দারদ্িগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহাদের মধ্যে বলরামপুরের রাজ। স্তার্ 

দিগ্িজয় সিংহ প্রধান। ইনি কমিশনর সাহেবের বন্ধু ছিলেন। ইনি ইংরেজ- 
দিগৈর বিপদে উৎফুল্ল হয়েন নাই। ইংরেজদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিতে 

ইনি যত বা উৎসাহের পরিচয় দেন নাই। উইঙ্গ ফীন্ড সাহেবের প্রার্থনাপুরণে 
ইহার আগ্রহ পরিস্কট হুয়। কমিশনর সাহেব আপনাদের বিপত্তিকালে 

ই হাঁকে প্রধান সহায় মনে করিয়া আশ্বস্ত হয়েন।* 

একদা সৃহস! রাত্রিকালে জনরব উঠিল যে, সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ 

চরণে উদ্যত হুইয়াছে। মহিল! ও বালকবালিকাগণ লক্ষষৌতে প্রেরিত হইলে, 
আফিসরেরা কমিশনরের গৃহে শয়ন করিতেন। এখন সিপাহীদিগের-ফখান- 

বার্তা শুনিয়া, ইহারা গভীর নিশীথের অন্ধকারের মধ্যে সৈনিকনিবাদের দিকে 
ধাঁবিত হইলেন। গোলন্দাজেরা তাহাদের আদেশপালনে অগ্রমর হইল। কিন্ত 
এ সময়ে সিপাহীদিগের বিরুদ্ধাচরণের কোন চিহ্ন দেখা গেল না । আফিসরের! 
আপনাদের শরনগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ' সৈনিকনিবাস নিশীথের নিস্তনধ- 
ভাবের মধ্যে নিমগ্ন রহিল। 

এই স্থানের মিপাহীদিগের উত্তেজনাসন্বন্ধে অন্তবূপ কথার উল্লেখ হই! 

* দিগবিজয় সিংহ অতঃপর কে. সি. এস, আই, উপাধিতে ভূষিত এবং গবধর- 
জেনেয়লের কৌন্সিলের সত্য হয়েন। 

৮ 
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থাকে । সিপাহীদ্দিগের মধ্যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, রাত্রিকালে যখন তাহারা 

নিপ্রিত থাকিবে, তখন তাহাদিগকে গুলি করিয়া ধধ করা হইবে। এইরূপ 
কাল্পনিক আশঙ্কায় তাহারা সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। উদ্বেগের আবেগ 

ক্রমে উত্তেজনায় পরিণত হয়। ইহাতে অধিনায়কের স্পষ্ট বোধ হইল যে, 
সৈনিকদল তীহার বশবর্তী থাকিবে না। তিনি প্রতিমুহূর্তে ঘোরতর 

বিপ্লবের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। স্তার্ হেন্রি লরেন্স দেওয়ানি এবং 

সৈনিকবিভাগের অধ্যক্ষদিগের নিকট লিখিয়াছিলেন যে, ষদি বিপ্লব ঘটে, 

তাহ হইলে আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য তাহাদের সকল বিষয়ে 

স্বাধীনতা থাকিবে । সর্বাগ্রে কমিশনর উইঙ্গফীন্ড সাহেব এই উপদেশের 

সম্মান রক্ষা করিলেন। তিনি অশ্বারোহণপুর্বক সায়স্তন বাযুসেবনচ্ছলে 
বহির্গিত হইয়া, সবেগে গণ্ডার অভিমুখে ধাবিত হইলেন । 

এই সময়ে গণ্ডায় কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। কাছারিতে বিচারক- 

গণ নিরুদ্ধেগে কর্ম করিতেছিলেন। সৈনিকনিবাসের সিপাহীগণ 

প্রশান্তভাবে ছিল। মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত এইব্দপ প্রশাস্তভাব 

অব্যাহত থাকে । জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধারণের মধ্যে ভাবাস্তর 

লক্ষিত হইতে থাকে । কিন্ত ইহাতে কোন বিষয়ে কোনরূপ অশৃঙ্খল] 

বা কোনরূপ গোলযোগের হুত্রপাত হয় নাই। সিপাহীগণ দৃঢ়তার সহিত 
কহে যে, তাহার কখনও নিমকের সম্মানরক্ষায় ওদান্ত প্রকাশ করিবে না। 

কিন্তু প্ঈথন উইক ফীল্ড সাহেব ফৈজাবাদ ও সিক্রোরার সংবাদ লইয়া উপস্থিত 

হইলেন, তখন গণগ্ডার সিপাহীদিগের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্সিল। 
সিপাহীরা যদিও বিশ্বস্তভাবে থাকিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, তথাপি 
অধিনায়কদিগের সন্দেহ দূর হইল না। উইন্সফীন্ড সাহেব দেওয়ানি কর্দ- 
চারীর সহিত বলরামপুরের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। বলরামপুররাজ 

ই'হাদ্দিগকে আশ্রয় দিলেন, এবং কয়েকদিন পরে উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, 
গোরক্ষপুরে পাঠাইয়া দিলেন। পথে অন্ত একজন সদয়প্রক্কৃতি রাঞ্জার সাহায্যে 
ইহারা নিরাপদে গোরক্ষগুরে উপনীত হইলেন। গণ্ডার সৈনিকদলের অধি- 
নায়ক এবং তীহার সহযোগী আপনার লোকদ্দিগকে প্রশাস্তভাবে এ স্থানে 

রাখিলেন। কিন্তু পরে যখন তাহার! দেখিলেদ যে, তাহাদের প্রক্নাস 

্ 

গণ্ডা। 
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কোন অংশে নফল হইবে না, তখন তাহার! প্রস্থানে ন1 থাকিয়া, পর দিন 
সিক্রোরার কতিপয় আফিসরের সহিত বলরামপুরের অভিমুখে প্রস্থান 

করিলেন। 

এইরূপে গণ্ডা ও সিক্রোরা হইতে শ্বেতপুরুষগণ আপনাদের প্রাণের দায়ে 

পলায়ন করিলেন। কেবল একজন মাত্র সাহমী সেনানায়ক-_বন্হাম আপনা- 
দের গ্রাধান্যরক্ষার আশায় শেষোক্ত স্থল রহিলেন। এই অধিনায়ক গোলন্াজ- 

দলে অধ্যক্ষতা করিতেন। ইহার সৈনিকগণ আপাততঃ ইহার প্রতি অনুরক্ত 

রহিল, ই'হার আদেশপালনে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল, ইহার বিপত্তিনিবারণে 

সতর্কতার পরিচয় দিতে লাগিল। কমিশনর অন্ত স্থানের অভিমুখে ধাবিত 

হইয়াছিলেন। পদাতিদলের আফিসরের! স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন *, 
ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল । এইরূপ সন্কটময় স্থানে, 
এইরূপ উত্তেজিতপ্রায় সৈনিকদিগের মধ্যে গোলন্দাজ সেনানায়ক অবস্থিতি 
করিতে ,লাগিলেন। সিপাহীগণ বিশ্বস্তভাবে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহাকে 

আপনাদের অধিনায়ক হইতে বলিল। তিনি সম্মত হইলেন এবং পদাতি ও 
গোলন্দাদিগকে সঙ্গে লইয়া, লক্ষ্ৌ যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্ত 

অধিনায়কের আশ! ফলবতী হইল না। সিপাহীদিগের প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত 

হইল না। পদাতিগণ কথার অবাধ্য হইয়া উঠিল। গোলন্দাজদিগেরও 

তাঁবাস্তর ঘটল । অধিনায়ক ইহাতেও বিচলিত ন৷ হইয়া, সীপনার কামানের 

পার্খে রহিলেন। যখন পদাতিগণ তাহার দিকে অগ্র্ূর হইল, তখন, তিনি 

গুলি করিতে গোলন্দীজদিগকে আদেশ দিলেন। তাহার আদেশ গ্রতিপালিত 

হইল ন|। অধিকন্ত ত্বাহার লোকেই তাহীর দিকে বন্দুক উঠাইল। কিন্ত 

এ সময়ে সকলেই সমভাবে তাহার বিরোধী হয় নাই। প্রতস্ৃতক্তি অনেককে 

এ সময়েও প্রভূর প্রতি সদাচরণে প্রবর্তিত করিয়াছিল। ইহারা অধিনায়কের 

* সিপাহীযুদ্ধের ইতিহানলেখক.কে সাহেব শুনিয়ছিলেন যে, পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে 

আফিসরের। আপনাদের সৈনিকগণকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়ছিলেন। প্রাতঃকালে পাহারা 

বদলি ন। হওয়াতে রক্ষকের! সৈনিকনিবাসে চলিয়! বায়। এই সুযোগে আফিসরগণ 

অশ্থারোহণে বলরামপুরে গলাম্বন করেন ।--72)6। 529) 7727 72৫ 442. 7 ৫76, 

71015. 
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জন্য ঘোড়া আনে, টাকার জোগাড় করে, এবং বীহার জীবনরক্ষার্থে 
এইরূপ আয়োজনে তৎপর হইয়াছিল, তাহাকে পলাইতে কছে। সিক্রোরার 
গোলন্দাজদিগের অধিনায়ক আর কোন উপায় না দেখিয়া, সম্তপুহ্ৃদয়ে 

আপনার চিরপরিচিত ও চির আদরণীয় কামান ছাড়িয়া, লক্ষৌতে প্রস্থান 
করেন। 

পলায়নসময়ে এই অধিনায়ককে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি যেন 

নদীপার হইবার সময়ে, বৈরাঁম ঘাটের দিকে অগ্রসর না হয়েন, যেহেতু এ 
ঘাটে উত্তেজিত সিপাহীদ্িগের অধিকাংশ অবস্থিতি করিতেছে । পলাতক 

সেনানায়ক এ জন্ত সাবধান হইয়াছিলেন। কিন্তু বহুরইচের ইউরোপীয়দিগকে 
কেহই এইরূপ সাবধান করিয়া দেয় নাই। প্র স্থানের সেনানায়ক এবং 
ডেপুটি কমিশনর ও তাহার সহকারী অশ্বারোহণে নওপাঁড়ার অভিমুখে ধাবিত 
হয়েন। কিন্তু এই স্থানে তাহার! আশ্রয় পাইলেন ন। নওপাড়ার অধিপতি 
অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। যিনি তাহার সম্পত্তির তত্বাবধান করিতেছিলেন, 

ইংরেজের প্রতি তাহার সমবেদন। ছিল না। যাহা হউক, পলাতকগণ এ স্থানে 
আশ্রয় না পাইলেও, কোনরূপে বিপন্ন হইলেন না। কিন্তু ছূর্ভাগ্যক্রমে ই'হারা 

উত্তেজিত সিপাহীদিগের অবস্থিতিস্থল বৈরাম ঘাটের দিকে গমন করিলেন । 
পলাতকগণ এতদ্দেশীয়দিগের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন । এইরূপ ছল্মবেশে 

ই'হারা ঘাটে উপস্থিত হইয়া, আপনাদের ঘোড়াগুলি নৌকায় তুলিয়। দ্িলেন। 
এই সময়ে কতিপয় সিপাহী, ফিরিঙ্গি পলাইতেছে বলিয়া, চীৎকার করিয়। উঠিল। 
অমনি অপর সিপাহীগণ নদীতটে উপনীত হইয়া, আরোহীদিগের উপর গুলি 

চালাইতে লাগিল। ডেপুটি কমিশনর ও সেনানাক়ক নিহত হইলেন। ডেপুটি 
কমিশনের মহকারীকে নৌকার বাহিরে আনা হইল। মৃহচরদিগের অদৃষ্টে 

যাহা ঘটিয়াছিল, কয়েকদিন পরে ই'হার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। কথিত 
আছে, বহুরইচের সেনানায়ক, ফজল্ আলি নামক একজন দম্্যুকে ধরিয়া- 

ছিলেন। বিচারে এই দস্থ্র প্রাণদণড হয়। ইহাকে ধরিবার সময়ে যে সকল 
সিপাহী উক্ত সেনানায়কের সাহাধ্য করিয়াছিল, তাহারা এখন কোম্পানির 
বিরোধী হইয়া, ১৭ সংখ্যক পদ্াতিদ্বললকে বলিয়। পাঠাইল যে, ফজল্ আলির 
নিধনের জন্ত সেনানায়কের সম্বন্ধে কি করিতে হইবে। উক্ত পদাতিগণ উত্তর 



অযোধ্য।। ২২৯ 

দিল__“উহার শিরশ্ছেদ কর*। অবিলম্বে এই সেনানায়ক এবং তাহার 

একজন সহচর ধৃত ও নিহত হইলেন। * | 

মোল্লাপুর ব1 মলাপুরে কোনও সিপাহী ছিল না, স্থতরাং এ স্থানে সহম৷ 
কোনক্ধপ বিপদ ঘটিবে বলিয়া, কেহ আশঙ্কা করেন নাই । কিন্তু 
কিছুদিন পরে উচ্ছজ্খল: লোকের জন্য শাস্তির ব্যাঘাত হয়। 

রাজপুরুষের! শাস্তিরক্ষায় অসমর্থ হইয়! পলায়ন করেন। পথে সীতাঁপুর এবং 
অন্তান্ত স্কানের পলাতকের! ইহাদের সহিত সম্মিলিত হয়েন। ই'হারা প্রথমে 

নৌকায় চড়িয়া পলাইতেছিলেন, কিন্ত ইহাতে বিপদের সম্ভাবন! আছে জানিয়া, 

নৌকা পরিত্যাগপূর্বক স্থলপথে যাত্রা করেন। পথে ই'হাদিগকে দওড়িয়ানামক 
স্থানের রাজার মতিয়ারিস্থিত ভবনে প্রায় ছুই মাস অবস্থিতি করিতে হয়।, 

ইহার পর কেহ কেহ শক্রহস্তে পতিত হয়েন। কেহ কেহ নেপালের পাহাড়ে 

পলায়ন করেন। এ স্থানের একজন রাজ! পলাতকদিগকে আশ্রয় দেন। কিন্তু 

ইহাতেও হতভাগ্যর্দিগের জীবনরক্ষা হয় নাই। নেপালতরাইর অস্বাস্থ্যকর জল- 
বাযুর পরাক্রমে অনেকের প্রাণাস্ত ঘটে। কেবল একজন মাত্র গীড়ার আক্রমণ 
হইতে রক্ষা পাইয়া, জঙ্গ বাহাদুরের গোরক্ষপুরস্থিত শিবিরে উপনীত হয়েন। 
 লক্ষৌবিভাগের অন্তর্গত দরীয়াবাদে অযোধ্যার ৫ সংখ্যক পদাতিদল অবস্থিতি 

করিতেছিল। মে মাসে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে 

নাই। কাঞ্চেন ইহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। ইহারাও 
কাণ্ডেনকে ভালবামিত. এবং ধীরভাবে কাণ্তেনের আদেশ পালন করিত। 

হৃতরাং কাণ্ডেনের বিশ্বাম ছিল যে, তাহার স্নেহের পাত্রগণ শেষ সময় পর্য্স্ত 

তাহার প্রতি অন্গরক্ত থাকিবে । প্রায় তিন লক্ষ টাক! দরীয়াবাদের ধনাগারে 

ছিল। এই অর্থরাঁশি উপস্থিত সময়ে গোলযোগের কারণম্বর্ূপ হইয়াছিল। 
পদাতিদলের কাণ্ডেন প্রথমতঃ এই টাক! লক্ষৌতে লইয়! যাইতে ইচ্ছা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে দরীয়াবাদের অন্তান্ত ইউরোপীয়ের বিস্প 

ঘটবে বলিয়া, তিনি এ বিষয়ে নিরস্ত হয়েন। শেষে এ অর্থ স্থানাস্তরিত করাই 

মোল্লাপুর। 

দরীয়াবাদ। 
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২৩০ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

সিদ্ধান্ত হইল। কাপণ্ডতেন সমস্ত টাক। ধনাগার হইতে, এবং সমস্ত কয়েদীকে 

কারাগার হইতে সৈনিকনিবাসে আনিলেন। কয়েদীর1 কারাগার হইতে মুক্তি- 
লাভ.করিয়া, পাছে কোনরূপ গোলযোগ ঘটায়, এই আশঙ্কায় উক্তরূপ ব্যবস্থা 

হইল। ৯ই জুন সমস্ত টাকা গাড়িতে বোঝাই করা হইল। সিপাহীর। আনন্দ- 
হৃচক ধ্বনি করিয়া, সৈনিকনিবাঁস হইতে যাত্রা! করিল। কিন্তু অর্ধ মাইল পথ 
অতিক্রম করিতে না করিতে তাহাদের ভাবাস্তর ঘটিল। তাহার! আপনাদের 

অধিনায়কের সমক্ষে উচ্ছঙ্খলভাবের পরিচয় দিল। কিন্তু এ সময়ে তাহাদের 

মধ্যে কেহ কেহ প্রভৃভক্তিতে বিসর্জন দেয় নাই। যখন তাহাদের সতীর্থগণ 

ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্ভত হয়, তখন তাহার। উহাতে বাধা 

দেয়। সিপাহীদিগের এইরূপ বিপক্ষতায় ইউরোগীয়গণ হতাশ্বাস হইলেন। 

গাঁড়িবৌঝাই টাঁক আবার দরীয়াবাদে ফিরাইয়া আনা হইল। ইউরোগীয়গণ 
উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়1, পলায়নে উদ্যত হইলেন। 

উদ্ঘম সফল হইল। কেহ কেহ এক্ায় চড়িয়া লক্ষৌতে উপস্থিত হইলেন। 

কেহ কেহ অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। সিপাহীগণ কাণ্ডেনের প্রতি গুলি 

চালাইলেও কাণ্ডেন অশ্বারোহণে অক্ষতশরীরে লক্ষৌতে উপস্থিত হুইলেন। 

নিপাহীরা কয়েকদিন দরীয়াবাদে রহিল। পরে তাহাদের প্রধান আডড। নবাব- 

গঞ্জের অভিমুখে ধাবিত হইল | ইংরেজের। এইরূপে দরীয়াবাদ হইতে নিফাশিত 

হইপেন। সমগ্র বিভাগে অযোধ্যার নবাবের প্রাধান্ত ঘোষিত হইল। 
এইরূপে অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলে গোলযোগ 

ঘটে। এ সম্বন্ধে িপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাছেব এই ভাবে লিখি- 

য়াছেন--“এই সকল ঘটনায় ইংরেজের জীবন এবং ইংরেজের সম্পত্তির যেরূপ 

অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সেইরূপ আমাদের জাতীয় গৌরবেরও হানি হইয়াছে। 

গ্রত্যেক স্থানেই আমাদের প্রাধান্ত অন্তহিত হুইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই 
আমাদের সজাতিগথ শুগালশকুনি প্রভৃতির ভঙ্ষ্য না হইলেও, আপনাদের 

প্রাণনাশের ভয়ে উদ্ভাস্ততাবে পলায়ন করিয়াছে এবং কিছুকাল পূর্ব্বে থে 

সকল লোকে সভয়ে তাহাদের আদেশ পালন করিয়াছে, তাছাদেরই নিকটে 
কাতরভাবে করুণ! ভিক্ষা করিয়াছে । ** ইহাদের কেহ কেহ বহু কষ্টে লক্ষৌতে 
উপনীত হইয়াছে, কেহ কেহ গোরক্ষপুরে পলায়ন করিয়াছে, কেহ কেহ বা 



অযোধ্যা । ২৩১ 

ভাগ্যক্রমে এলাহাবাদে গিয়া, আপনাদ্দিগকে নিরাপদ ভাবিয়াছে। অবশিষ্ট 

পলাতকেরা পথে জীবন বিসর্জন করিয়াছে । যেরপ দুর্ঘটনার মধ্যে ইহাদের 
প্রাণরক্ষা হইয়াছে, যেরূপ যাতনাভোগের পর ইহার! দেহত্যাগ করিয়াছে, 

তাহ! সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হয় নাই ।৮* 

এ স্থলে কতিপয় পলাতক রাজপুরুষের শোচনীয় অদৃষ্টের কথা সংক্ষেপে 
বর্ণিত হইয়াছে । উপস্থিত সময়ের ভয়ঙ্কর কিপ্রবে ইংরেজদিগের কিরূপ 

দৃশাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা এই বর্ণনায় বুঝ! যাইবে। সীতাপুরের স্তার্ 

মাউণ্ট়ার্ট জাক্নন্ নামক একজন সিবিলিয়ান্ আপনার ছ্ইটি, ভগিনীর 

মহিত উ্ত স্থানের হুর্ঘটন। হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া পলায়ন করেন। 

পলায়নের গোলযোগে একটি ভগিনী আপনার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়! 

পড়েন। জাকৃসন লাহেব একটি মাত্র ভগিনীর সহিত আশ্রয়স্থানের অভিমুখে 

ধাবিত হয়েন। পথে আরও কতিপয় পলাতকের সহিত ই'হাদের সাক্ষাৎ হয়। 

সকলেই মিথৌলীতে গমন করেন। এই স্থানে মোহমদীর সহকারী ডেপুটি 

কমিশনর কাগ্ডেন অর আপনার স্ত্রী এবং সম্তানদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। 

অযোধ্যার ৯ সংখ্যক আঁনয়মিত সৈনিকদলের স্বাদার ঈশ্বরী সিংহ ই'থাদের 
রক্ষক ছিলেন। মিথোলীর রাজ! লুনী সিংহ কাণ্ডেন অরের নিকটে নেক 
বিষয়ে খণী ছিলেন। এইজন্য কাণ্ডেন আপনার প্রণয়িনী ও স্নেহাস্পদ সম্তান- 

দিগকে প্র স্থানে পাঠাইতে সাহমী হইয়াছিলেন। বিবি অর সমস্ত রাত্রি পথ 

অতিবাহন করিয়া পূর্বাহ্ণ আটটার সময় মিথৌলীতে উপস্থিত হয়েন। রাজ। 
এই সময়ে নিদ্রিত ছিলেন। বিবি অরের উপস্থিতির ছুই ঘণ্টা পরে রাজার 

নিদ্রাভঙ্গ হয়। রাজ। বিবি অর্কে আপনার ছুর্গে স্থান ন! দিয় কাচিয়ানি- 

নামক স্থানের দুর্গে পাঠাইয়। দেন । যেহেতু প্র স্থান রাজার নিকটে অধিকতর 

নিরাপদ বোধ হুইয়াছিল। -বিবি অর্ কাচিয়্ানির ছুর্ে উপনীত হইলেন। 

দর্গটি মৃত্তিকানির্দিত। উহার চারি দিকে নিবিড় জঙ্গল। এই স্থানে জন- 

সমাগম নাই। শ্বাপদকুলের বিহারভূমি_মৃগ্ধয় ছূর্গে উপস্থিত হইয়া, বিবি অর্ 

যেরূপ বিরক্ত, যেরূপ ছুঃখিত, সেইরূপ শঙ্কিত হইলেন। ছুর্গে ব্যবহারোপযোগী 
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দ্রব্যাদি ছিল না। সুতরাং নানা বিষয়ে বিবি অরের অস্থৃবিধ! ঘটিল। সন্ধ্যাকালে 
রাঁজ। স্বয়ং দুর্গে আসিয়া, বিবি অরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং উপস্থিত 

সন্কটকালে তাহাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হুইলেন। জাকৃমন সাহেব, 

তাহার ভগিনী, কাণ্থেন অরু এবং অপর কয়েক জন পলাতকও এই ছুর্গে 

উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিথোলীর রাজ! ই'হাদিগকেও আশ্রয় দেন। তিনি 
উত্তেজিত দিপাহীদিগের জন্ত ভীত হুইলেও, ই'হাদের নিকটে থাগ্য সামগ্রী 
প্রেরণ করেন। কাচিয়ানির জঙ্গল বন্ধ জন্ততে এরূপ পরিপূর্ণ ছিল যে, শ্বাপদ- 
কুলকে দুরে খিবার জন্ত পলাতকদিগকে রাত্রিকালে খোলা জায়গায় আগুন 

জালাইয়। থাকিতে হয়। 

সীতাপুর হইতে আরও কতিপয় পলাতক এই স্থানে আসিয়াছিলেন। 

ই"হাদেরও ছুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। ই'হাদের পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়াছিল। 
ই'হাদের পায়ের জুতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। জঙ্গলের কণ্টকময় পথ অতিক্রম 
করিতে ই'হাদের পদদেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া! গিয়াছিল। * পথশ্রমে» আহীার্য্য ও 
পাণিয়ের অভাবে ইহারা একবারে অবসন্ন হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। এইরূপ 

হুংসহ যাতনায় ই'হাদিগকে কাচিয়ানির জঙ্গলে থাকিতে হয়। 

ইহার মধ্যে কাপ্ডেন অর্ এ ছুর্গে সমাগত হয়েন। কিছুকাল সকলে সেই 
গভীর আরণ্য প্রদেশে, সেই শ্বাপদ-পরিবৃত মৃগ্মন ছর্গে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। জুন মান অতীত হইল। জুলাই মাসও দেখিতে দেখিতে চলিয়া 
গ্নেল। কিন্ত পলাতকদিগের ছুর্গতি দুর হইল না। ক্রমে আগষ্ট মাস সমাগত 
হইল। এখন মিথৌলীর রাজ! বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের অধিকতর বিপদের 
হেতুভূত হুইয়৷ উঠিলেন। তাহার নিকটে উত্তেজিত দিপাহীর! পলাতক- 
দিগ্নের সন্ধান পাইল। কিন্ত দিপাহীগণ এ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল না। 
রাজার আদেশে পলাতকেরা আপনাদের অরণাময় রাসস্থল পরিত্যাগ করি- 

লেন। হারা কোথায় যাইবেন, কাহার হস্তে সমর্পিত হইবেন, তাহা 

বুঝিতে পারিলেন না। তাহার! ভাবিলেন, আতপতাপে, ৃষ্টিপাতে অথবা 

শ্বাপদের আক্রমণে তাহাদের যাবতীয় কষ্ট্রের অবসান হুইবে। কিন্ত ত্দৃট 
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দোষে তাহাদের কষ্টের শেষ হইল না। তাহাদের কেহ কেহ পথশ্রমে অবসন্ন 

হইলেন। কেহ কেহ জঙ্গলের জরে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাহাদের 

কেহ অপরের কোনরূপ সাহাব্য করিতে পারিলেন না) কেল পরম্পর সজল- 

নয়নে ও নির্বাকভাবে পরস্পরের কষ্ট দ্রেখিতে লাগিণেন। রৌদ্রনিবারণের 

জন্ঠ তাহাদের মাথার উপর কোনরূপ আস্চাদন ছিপ না। পথের কণ্টক 

বা কঠিন মৃদ্ভিকাস্ত,পের সজ্বর্ধ হইতে পদদেশ রক্ষার জন্য কোনরূপ আবরণ 

ছিল না। পরিধানের পরিচ্ছন্ন বন্ধ বাভাত, জগপাঘুর পরাক্রম হইতে তাহা- 

দে] দেহর্ক্ষারও কোনরূপ স্থল ছিপ না। কেহ একখানি সাম্মীন্ত কাপড় 

নিজের ব্যণহারের জন্য চাহিলে, পাষণ্ড রক্ষকেরা অনুমতির বিনিময়ে আঘাঠ 

করিত। এইরূপ কষ্টে অসহার জীবগণ গমন অরণ্য হছে শিষ্কাশিত হয়েন। 

জঙ্গলের বাহিরে ছুইখানি গাড়ি ছি। সকণকে এ গাড়িতে স্তপাকারে রাখা 
হয়। এই গাড়িবোঝাই স্তপীক্কত গাব 'অতঃপর্ আপনাদের অপরিজ্ঞাত 

গ্কানের অভিমুখে বাত্রা করে। 

মিথৌলীর রাজার কর্মচারী জহির উল্ হুমেন এই সময়ে এইরূপ শোচনীয় 

ঘটনার স্থলে উপস্থিত হয়। অনহার ইউরোপারগণ এতক্ষণ নানারূপ যাভন। 

ভোগ করিলেও অবদ্ধভাবে বাঁইতেছিগেশ। জঙ্গি ডল্ হুসেন এখন পুরুষ- 

দিগকে শুঙ্খলীবদ্ধ করে। কিছুক্ষণ পরে হউরোপায়েরা বুঝিতে পারিলেন যে, 

ঠাহাদিগকে লক্ষৌতে লইয়। যাগুনা হইতেছে। দ্রেড় শত অন্ত্রধারা লোক 

ও একটি কামান ইহাদের পুরোঁভাগে এবং অপর দেড় শত অন্ত্রধারী হোক 

ও একটি কামান ইহাদের পশ্চাছাগে টু থাকে। ঘযৎসামান্ত খাছ 

্রব্য ইহাদের সম্মুখে ফেলিরা দেপয়া হইত। পানীয় অনিচ্ছার সহিত অনেক 
বিলম্বে প্রদন্ত হইত। এইকসপ যাঁতনামগ্ন সুদীর্ঘ ছয় দিনের পর হইীহা- 

দিগকে লক্ষৌর কৈশরবাগের অভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়। গ্রাসাদের কিছু 

দূরে ইহারা গাড়ি হইতে নামিরা নিদিষ্ট প্লে বারা করেন। ই'াদের দেহ 

বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনাহারে, অনিদ্রার ও নিদ।রুণ পিপাসায় ইহার! 

নমূপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। একজন (স্তর মাটন ইঈম়ার্ট জাকৃসন ) 

পথে অচৈতন্ত হইয়! পড়িয়! গেলেন। সাণান্ত ভত্যগণ ইহাকে চারপয়ায় তুলিয়া 

শইল। ছুইটি কুলমহিল। জলের জন্ত কাঁতরকণ্ঠে চীৎকার কগিতে লাগিলেন । 



২৩৪ » সিপাহীযুদ্ধের ইতিহান। 
কক 

ই'হাদ্দিগকে এরূপ অপরিফার পাত্রে জল দেওয়া হইল যে, ই'হাঁরা উহ! মুখে 

দিতে সম্মত হইলেন না। ইউরোপীয়গণ এইরূপ শোচনীয়ভাবে কৈশরবাগে 
উপনীত হয়েন। বাগের সীমার মধ্যে অনেকগুলি ছোট বড় ঘর ছিল। 

আন্তাবলের একটি ছোট ঘরে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়দিগকে স্থান দেওয়া হয়। 

এ সময়ে নরদানবদিগের পার্থে নরদেবদিগেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছিণ। 

নির্মম, নির্দয় ও নিরতিশয় কঠোরপ্রকৃতি লোকের মধ্যে দয়াণীল মানবের 

হৃদয়নিহিত কোমলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। প্রহরীদিগের মধ্যে 

এইরূপ একটি কোমল একতি লোক ছিলেন। ইহার নাম মির ওয়াজিদ 

আলি। রাজ্যত্রষ্ট নবাবের নামে ইহার নাম হইলেও ইনি নবাবের 

প্রাধান্তপুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায় বিমুগ্ধ হয়েন নাই। ওয়াজিদ আলি এই 

দুঃসময়ে অবরুদ্ধদিগের প্রধান সহায় হয়েন। রাত্রি ছুই প্রহরের সময়ে অবরুদ্ধ- 
দিগকে আর একটি গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। এই গৃহ পুর্ববাপেক্ষা অনেক 

ভাল ছিল। | 

অবরুদ্ধদিগের আদৃষ্টে পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্, 
লক্ষৌর দরবারের বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । নবাব ওয়াজিদ আলির 

বেগম হজরত মহলের ব্রিজিস্ কাদের নামক একটি চতুদ্দশ বর্ষবয়ন্ক ( কোন 
কোন মতে একাদশবর্ষধরস্ক ) পুভ্রকে নবাব করা হয়। হজরত মহল 

ইার নামে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হয়েন। চাকলাদার, নাজীর প্রভৃতি কর্ম- 

চারিগণ ই'হার নামে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে রাজকীয় কর্ম সম্পাদন করিতে 

থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের তালুকদারদিগকে লক্ষৌর দরবারে আদিতে 
অনুরোধ করা হ্য়। ব্রিটিশ গবর্ণমে্ট অযোধ্য অধিকার পূর্বক বার দল 

সৈম্ত প্রস্তত করেন। এই সৈম্তের অধিকাংশ পূর্বে নবাবের দরকারে কর্ম 

করিত্ব। এই সৈম্ত এবং কয়েক রেজিমেণ্ট, অশ্বারোহী, “অযোধ্যার 
অনিয়মিত' সৈনিকদল” নামে পরিচিত। . প্রধানতঃ এই সকল সৈন্ঠ লক্ষে 
অবরোধ করে, এবং ইহারাই ব্রিজিস্ কাজ্জরকে নাম মাত্র নবাব .করিয়া। 

্বপ্রধানভাবে থাকে । দারোগা! মন্মু খা হ্সরত মহলের প্রধান সহায় ছিলেন। 
পূর্বোক্ত ওয়াজিদ. আলি দরবারের র্বাজস্ববিভাগে কর্ম করিতেছিলেন। 
কিন্ত উদ্ধত সৈনিকদিগের প্রাধান্তে-ই'হাদের ক্ষমতা অনেকাংশে সম্থুচিত 
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হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে একজন ধর্োন্মত্ত মৌলবীর আবির্ভাব হগ্ম। এ 
ব্যক্তি সিপাহীদিগের মধ্যে এপ প্রাধান্ত বিস্তার করেন যে, উহাতে লক্ষৌর 

দরবাঁরকেও বিব্রত হইতে হয়। ই'হার কথা বৈচিত্রযপূর্ণ। 
এই মৌলবীর নাঁম আহম্মদ উল্লা শাহ। ১৮৫৭ অব জানুয়ারি মাসে 

আহম্মদ উল্লা কতিপয় সশস্ত্র অনুচর লইয়। ফৈজ্জাবাদের মস্জিদে ধর্মসন্বন্ধে 

বক্তৃতা আরম্ত করেন। কর্তৃপক্ষ ই'হাকে যাবতীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে 

আদেশ দেন। মৌলবী এই আদ্দেশপালনে অসম্মত হয়েন। কর্তৃপক্ষ অগত্যা 
নল প্রকশ করেন। গোলযোগে মৌলবী শ্বর়ং আহত এবং তাহার.ছুই তিন 

জন অনুচর নিহত হয়। প্রথম বাঁরে মৌলবীর বিচারে লক্ষৌর গ্রধান আদ- 
ণত, অধস্তন আদালতের ব্যবস্থা নামঞ্জর করেন। দ্বিতীয় ঝারের খিচারে বিলম্ব 

ঘটে। ইহার মধ্যে ফৈজাবাদে বিপ্লব উপস্থিত হয়। মৌলবী কারাগার 
হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, উত্তেজিত সিপাহীদ্দিগের অধ্যক্ষ হয়েন। কিন্ত তিন 

দিন পরে সিপাহীর! ই'হার কর্তৃত্বে এরূপ বিরক্ত হয় যে, তাহার। তিন শত টাক 
দিয়া, ই'হাঁকে বিদায় দেয় । মৌলবী লক্ষৌতে উপস্থিত হয়েন। হজরত মহল 
ইহার অভ্যর্থনা! করেন। ব্যয়নির্বাহের জন্য ই"হাঁকে প্রতিদিন বহু অর্থ দেওয়া 
হয়। ইংরেজের পরাক্রমে অনেক সিপাহী দিল্লী হইতে তাড়িত হইয়া, লক্ষ্ষৌতে 
উপস্থিত হইতে থাকে । ইহারা মৌলবীর অধীনত স্বীকার করে। এইবুপে 

ব্লসম্পন্ন হইয়া, মৌলবী গোমতীতটে-__গোঘাটে অযোধ্যার পূর্বতন মন্ত্রী 
আলি নকি খাঁর বিস্তৃত বাসভবনে অবস্থিতি পূর্বক উদ্দীপনাময়ী ভাষায় 
ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে থাকেন। এই ঘোষণাপত্রে সর্ধাবিষয়ে তাহার 

কর্তৃত্ব বিশদরূপে পরিব্যক্ত হয়। দরবার হইতে যে আদেশপত্র প্রচারিত 

হয়, মৌলবী তাহার বিরোধী হওয়াতে অবরুদ্ধ হয়েন। শেষে দিল্লীর সিপাহীর। 
ইহাকে ছাড়িয়! দেয়। মৌলবী অতঃপর আপনার ক্ষমতায় বহুসং নখ “সশস্ত্র 
লোকের অধিনায়ক হুইয়! উঠেন। | 

ওয়াজিদ আলির ন্তাঁয় মহারাজ মানসিংহও কৈশরবাগে অবরুদ্ধ কি 

দিগের প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ করেন। মানসিংহের কর্মচারী অনস্তরাষষ 

অবক্দ্ধদিগকে বিমুক্ত করিতে সবিশেষ মনোযোগী হয়েন। বাহার! শৃঙ্খলে 

আবদ্ধ ছিলেন, ওয়াজিদ আলির চেষ্টায়, তাহাদের শৃঙ্খল অপসারিত হয়। 



২৩৬ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

মৌলণী সন্দিগ্ধ হইয়া, এই বিষর জানিবার জন্য লোক গাঠাইপাছিলেন, কিন্তু 

ওয়াগিদ আলি চরদিগকে অথ দিয়া, এরূপ পরিভোধিত করেন যে, তাহার! 

মৌলীকে প্রকৃত শংধাদ জানাহতে নিরস্ত থাকে । থে দিন সেনাপতি 

হাবেলক্ ও আউট্টাম লর্জৌতে উপপ্থিত হয়েন, সেই দিন মৌলবীর আদেশে 
উনিশ জন ইংরেজের গ্রাথন/শ হয়। জাক্দন্ পাহেবের যে ভগিনী পথে 

তাহার ভ্রাতা হইতে শিচ্ছিন্ন হইর1 পড়িয়াছিলেন, তিনি ইহাদের মধো 

ছিলেন।* ওয়াজিদ আলি এবং রাজা মানমিংহ ইহাদের প্রাণরক্ষার জন্থ 

গোপনে চেষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্ত মৌলবী এবং তাহার অধীন ধিপাহীদিগের 

(ইহার! দিল্লী হইতে আপিরাছিল) জন্য কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । 
ওয়াজিদ আলির উপর মৌলবার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। ওয়াজিদ আলি প্রকাশ 

ভাঁবে চেষ্টা করিলে নিঃসন্দেহ তাহার প্রাণ যাইত। 

২৬শে অক্টোবর হইতে ১৬ই নবেধর পর্যন্ত মন্মু থা প্রায়ই কয়েদীদিগের 

সহিত দেখা করিতেন। তাহার উদ্দেগ্ত ছিল, কাণ্ডতেন অরু দ্বারা তিনি সেনা" 

পতি আউট্রামের নিকটে এই ভাবে পত্র লিখাইবেন যে, যদি ইংরেজেরা এক 

বারে অযোধ্য। পরিত্যাগ করেন, তাহ হইলে দরবার কয়েদীদিগকে ছাঁড়িয়। 

দিবেন। জাকৃসন্ সাহেব এবং কাণ্ডেন অর্, উভয়েই এই ভাবে পঞ্র 

লিখিতে অসন্মত হয়েন। পরে মন্যু খা ইহাদিগকে রেসিডেন্সির অবরোধকারী 

(সপাহীদিগের অধিনারক হইতে বলেন । আফিসরের। ঘ্বণা ও বিরক্তির সহিত 

এই প্রস্তাবেও অনন্মতি প্রকাশ করেন । উভম্ব প্রস্তাব অগ্রাহা হইল দেখিয়!, 

মন্যু খা কয়েদীদিগের নিকট হইতে চলিয়। গেলেন । কয়েদীরা ভাঁবিলেন থে, 

তাহাদের অন্তিম কাল নিকটবর্তী হইয়াছে । 

পরিশেষে তাহারা বাহ ভাবিতেছিলেন, যাহার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন, 

ভগবানের উপর নির্ভর করিরা, ধীরভাবে যাহার আলিঙ্গনে প্রস্তত ছিলেন, 
তাহা উহাদের নিকটবঞ্ডী হুছল। ১৪ই নবেম্বর কয়েদীরা দূরে কামানের 

গভীর গর্জন শুনিতে পাইলেন । তীহাঁর বুঝিতে পারিলেন যে, প্রধান সেনা 
পতি স্তার কোণিন্ কাম্প খে লক্ষের উদ্ধারার্থে আমিতেছেন। পর দিন 

* বল! ব|হুল্য যে, ই*হ।রা ক।চিয়।নির অবরুদ্ধ ইংরেজ. নহেন। 
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দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইল। এইছুই দ্রিন কৈশরবাগে এরপ গোলযোগ 

ঘটিল যে, দূরবর্তী কামানের ধ্বনি অবরুদ্ধদিগের শ্রতিপ্রবিষ্ট হইল ন1। 
১৯৬ই নবেম্বর বেল! নয়টার সময় ৭১ সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহী অস্্রা- 

দিতে সজ্জিত হইয়া, সাহেবদিগকে স্থানান্তরে লইয়! যাইতে আসিল। ইহাদের 

উদ্দেশ্ত বুবিতে কাহারও বিলম্ব হইল ন1। পুরুষেরা ধীরতার বিসর্জন দিলেন 

না। কাগণ্ডেন অর্, সংসারে যাহ! তাহার প্রিয়তম, যাহা তাহার পরমন্সে হাস্পদ, 

তাহার নিকটে সজলনয়নে বিদায় লইলেন। 
কিয়তক্ষণ পরে দুরে বন্দুকের শব শুন! গেল। রক্ষকগণ অবরুদ্ধ মহিলা- 

দিগকে বুঝাইল যে, কয়েকটি এতদেশীয় কয়েদীকে গুলি কর! হুইতেছে। 

কিন্তু শেষে সমুদয় প্রকাশ পাইল। মহিলাগণ রক্ষকশূন্ত হইলেন। স্বামী, ভ্রাতা 

ও অভিভাবকেরা ঘাতকের অন্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পর 

রোগে একটি বালিকার মৃত্যু হয়। প্রহরীদিগের এক ব্যক্তি দয়! করিয়া, 
এবং অগর ব্যক্তি টাক পাইয়া, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কোনরূপে বালিকা- 
টির সমাধি দেয়। এখন দুইটি মহিলা, একটি বালিক। অবশিষ্ট থাকে । 

এই সময়ে লক্ষৌবাসিনী একটি দয়াশীল! নারী বালিকার জীবনরক্ষার জন্য 
যন্্ব্তী হইয়া! উঠে। অবত্রসন্কৃত ন্নেহে আকৃষ্ট হইয়া, এই অবলা আর্তবপরিত্রাণ 
রূপ পবিত্র কর্ম সম্পাদনের জন্ত ওয়াজিদ আলির সহিত সম্মিলিত হয়। 

ওয়াজিদ আলি ইহাকে অবরুদ্ধ মহিলাদিগের কর্মে নিযুক্ত করেন। 
দরবারের হাকিম সদয় প্রকৃতি ও পরোপকারী ছিলেন। অবরুদ্ধ কুলনারী 

দুইটির অবস্থা দেখিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখিত হয়েন। ওয়াজিদ আলির মন্ত্রণায় 

তিনি দরবারের কর্তৃুপক্ষকে কহেন যে, কয়েদীদিগের বালিকাটি একান্ত 
গীড়িত হইয়াছে । হাকিম প্রতাহ এই সংবাদ দরবারের গোচর করিতে 

থাকেন। প্রত্যহ দরবারের প্রধান কর্মচারীর! হাকিমের নিকটে: অবগত 

হয়েন যে, বালিকাটির অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে । কিন্তু এ সময়ে হাকিমের 

তায় প্রহরীদিগের অধ্যক্ষকেও বশীভূত করা আবশ্তক হইয়াছিল। নচেৎ 

ওয়াজিদ আলির সন্বপ্প প্রকাশিত হইয়! পড়িত। ইহার মধ্যে দরবারের আদেশে 

প্রহরীদিগের অধিনায়ক অন্ত কর্মে নিয়োজিত হইল। ইহার স্থানে যেব্যক্তি 
আসিল, ওয়াজিদ আলি তাহাকে এবং তাহার লোকদিগকে অর্থ দ্বার! বশীভূত 
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ফায়িলেন। এই সময়ে পুর্বোক্ত হাকিম দরবারে জানাইলেন যে, বালিকাটির 
মৃত্যু হইয়াছে। এখন লক্ষৌর উক্ত নারী বালিকার উদ্ধারে উদ্ভত হইল। 
সে উহার গায়ে রঙ মাখাইয়৷ দিল, উহাকে কাপড়ে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত 

করিল, পরে উহাকে লইয়া, এই ভাবে রোদন করিতে করিতে যাইতে লাগিল 

ষে,সে ষেন আপনার মৃত শিগুসস্তানকে সমাধি দিবার জন্য লইয়। যাইতেছে। 

এইক্নপে উক্ত দয়াবতী নারী প্রহরীদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, আপনার 

শ্নেহুময় বহনীয় পদার্থ রাজ! মানসিংহের গৃহে লইয়। যায়। কিছু দিন পরে 

বালিকাটি নিরাপদে আলমবাঁগের ইংরেজশি(বরে সমানীত হয়। 

ইহার পর পূর্বোক্ত অবরুদ্ধ মহিলা দুইটি আপনাদের পরিত্রাণের উপায় 

দেখিতে থাকেন। এ সময়ে যদিও চারি দিকে ইংরেজের জয়লাভ হইতে 
ছিল, তথাপি লক্ষ সহরে এবং উহার প্রান্তভাগে উত্তেজিত সিপাহীগণ দলবদ্ধ 
ছিল। কিন্তু ওয়াজিদ আলি মহিল! ছুইটিকে রক্ষ। করিতে উদ্দাসীন ছিলেন 

না। তিনি পান্ধীতে করিয়! ইহাদিগকে অনেক কষ্টে কৈশরবাগের অন্য গৃহে 
লইয়া ান। এই সময়ে প্রহরীর এরূপ সাবধান হইয়াছিল যে, ওয়াজিদ 
আলিকে ছদ্মবেশে কয়েদীদিগের সহিত দেখ] করিতে হইত। ওয়াজিদ 
আলি কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিতে পাবিলে, সেনাপতি আউট্টরাম তাহাকে এক 

লক্ষ টাকা পারিতোধিক দিতে প্রতিশ্রুত হুইয়াছিলেন। ইহাতে গবর্ণমেপ্টেরও 
সম্মতি ছিল। ওয়াজিদ আলি অবরুদ্ধ মহিলাছয়ের সমক্ষে আপনার সন্তান- 

দিগের মাথায় হাঁত দিয়া শপথ করিয়াছিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে বথাশক্তি 

চেষ্টা করিবেন। যাহা, হউক, পূর্বোক্ত স্থল নিরাপদ বোধ ন! হওয়াতে 

ওয়াজিদ আলি মহিলাদ্বয়কে অন্য বাটীতে আনয়ন করেন। ওয়াছিদ আলির 
পরিবারবর্গ এই স্থানে থাকিত। মহিলারা, ওয়াজিদ আপির স্ত্রী এবং 
সন্তানদিঙ্গের সহিত অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তাহাদের যাবতীয় 
অভাবের মোচন হয়। বিবি.অর্ এই স্থান হইতে 'একখানি পত্র লিখি 

ওয়াজিদ আলির একজন আত্মীয়ের হুত্তে এই বলিয়া সমর্পণ করেন যে, প্রথমে 
যে ইংরেজ আফিসরকে 'পাওয়! যাইবে, গ্তাহাকেই যেন উক্ত পত্র দেওয়া ছয়। 

বিধাত| এ দময়ে অনুকূল হইলেন। পত্রবাহ্ক বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, 
এমম সময়ে এক দল গুর্থা ও ছুই জন ইংয়েজ আফিসরকে দেখিতে পাইলেন । 
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পত্র সমর্পিত হইল। আফিসরের! ত্বরিতগতিতে মহিল! ছুইটির উদ্ধারে ফলা 
করিলেন। নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া, ই"হারা আপনাদের কুলকামিনী- 
দিগকে পান্ধীতে তুিয়৷ দ্রিলেন। বাহক উপস্থিত ছিল না। আফিদরদিগের 
ভৃত্য এবং কতিপয় গুর্থা বাহক হইল। আফিসরেব1 সহরের সক্কীর্ণ পথ 
অতিক্রম পূর্বক উক্ত পান্কী সেনাপতি মাকৃগ্রেগরের শিবিরে লইয়! 
গেলেন। পর দিন মহিলা ছুইটি সেনাপতি আউট্টামের শিবিরে উপনীত 
হুইলেন। যে দেশের এক শ্রেণীর লোকে ইহাদের দুঃসহ যাতনার কারণ 

হইয়াছিল, ই'হাদ্দিগকে প্রিয্নতম আত্মীয়জন হইতে জন্মের মত রিচ্ছিন্ন 
করিয়াছিল, সেই দেশের অন্ত শ্রেণীর লোকেরই অনন্ত করণায় এইন্সপে, 

ইহাদের জীবন রক্ষা হইল। * 

অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলের মধ্যে এইরূপ 
উত্তেজনা এবং তৎপ্রযুক্ত এইরূপ ভয়াবহ বিপ্লব ঘটাতে প্রধান কমিশনর স্তার 

হেন্রি লরেন্স মাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু উদ্বেগের আবেগে তিনি কর্তব্য- 

সম্পাদনে নিরন্ত থাকেন নাই। অগ্রতিবিধেয় বিপদের আশঙ্কায় তাহার উদ্ভম ও 

অধ্যবসায় অন্তর্থিত হয় নাই। অবোধ্যার কর্মতার গ্রহণ করার পরে তাহার 

স্বাস্থ্য তগ্ন হুইয়াছিল। তাহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। তীহার 
দৃঢ়তাব্যগ্তক প্রসন্ন মুখশ্রী দিন দিন পরিষ্লান হইয়| যাইতেছিল, তথাপি তিনি 

কর্তব্যকন্মীবম্পাদনে পরিশ্রম করিতে বিরত হয়েন নাই। ১১ই জুন পর্যন্ত সমগ্র 

উত্তরপশ্চিম প্রদ্দেশের মধ্যে অযোধ্যার রাজধানী এবং কাণপুর, এই ছুই স্থান 
ইংরেজের অধিকারে ছিল। ১৯ই জুনের পর হইতে লক্কৌ রক্ষার জন্ স্তার্ 

হেন্রি লরেচ্দের অধিকতর উদ্ধমের নিদর্শন পরিদৃষট হয়। রাত্রিতে প্রায়ই ত্বাহার 
নিদ্রা ছিল না। তিনি প্রায়ই ছল্সবেশে নগরের নানাভাগ পরিদর্শন করিতেন। 

সময়ে সময়ে কামানের পার্খে শয্যা পাতিয়া৷ গোলদ্দাজ সৈনিকদিগের সহিত 

অবস্থিতি করিতেন । কিন্তু এ শধ্যাও তাহার নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইত না। তিনি 

শয্যায় থাকিয়া, নগররক্ষার প্রণালী অবধারঠ করিতেন । কিরূপে আত্মবলের 

বৃদ্ধি ও বিপক্ষবলের ক্ষয় করিতে হইবে, তাহার নির্ধারণের জন্য গভীর চিন্তায় 
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নিযুক্ত থাকিতেন। সংক্ষেপে আপনার রক্ষণীয় নগরে তিনি সর্বব্যাপী ছিলেন। 
সকল স্থানেই তাহাকে দেখা যাইত।* | 

নগরে সামরিক আইন অনুসারে লোকের দণবিধান হইতেছিল। মচ্ছি- 

ভবনের পার্থে কতকগুলি ফাসি কাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। যাহারা ব্রিটিশ 

গবণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী বলিয়] ধৃত হইত,এই স্থানে তাহাদের যাবতীয় বাসনার 

পরিসমাপ্তি ঘটিত। শ্তার হেন্রি লরেন্স নরহত্যার একান্ত বিরোধী ছিলেন। 

যাহাতে লোকের জীবনরক্ষা হয়, তৎপ্রতি তাহার দবিশেষ দৃষ্টি ছিল। ছুর্ঘটনার 
গুরুত্বে বাধ্য হইয়া, তিনি নিরতিশয় মনঃকষ্টের সহিত এইরূপ দণ্ডের অনুমোদন 

করিতে লাগিলেন । সৈনিক গ্রহরিগণ ইউরোপীয় অধিনায়কদিগের অধীনে 

থাকিয়! শাস্তি রক্ষা করিতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ নিয়মিতরূপে আপনাদের 

দৈনন্দিন কর্ম নির্বাহ করিতে লাগিলেন । কিন্ত এ দিকে যাহার উপর যাবতীয় 

গুরুতর কন্মের ভার সমর্পিত হইয়াছিল, যিনি গ্রবলবাত্যাতাড়িত মহাসমুদ্রে 

তরণীর একমাত্র কর্ণধার ছিলেন, তাহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ উন্নতি হইল না। 

স্তার্ হেন্রি লরেন্স ক্রমেই ক্ষীণ-_ক্রমেই অবসন্ন হইয়৷ পড়িতে লাগিলেন। 

স্থতর1ং প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের জন্ত একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হুইল। 

গাবিদ্দ সাহেব এই সমিতির অধ্যক্ষ হইলেন। তিন দিন মাত্র সমিতির 
অধিবেশন হইল। কিন্তু এই তিন দিনেই বিপদ গুরুতর হইয়া উঠিল। 

৩০ শে মের ঘটনার পর গাঁবিন্, সাহেব সমগ্র সিপাহীদলের নিরক্ত্রীকরণে 

কৃতনক্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান কমিশনর এ বিষয়ে তাহার একান্ত 
বিরোধী ছিলেন। এ সময়ে তিনি ভারতবানীর সকলকেই শক্রভাবে দেখিতে 
ইচ্ছা করেন নাই। কৃষ্ণবর্ণ অপরাপর ইংরেজের ভর্টনন্ড কারণ হইলেও, স্তাঁর্ 
হেন্রির পক্ষে উহা! অনেক সময়ে সাহমের আশ্রয়, আশার অবলম্বন এবং 

'বিপত্তিনিবারণের প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। তিনি ভারতবা'পীর প্রভৃভক্তিতে 

বিশ্বাস করিতেন । ঘটনাচক্রে পড়িয়া, সিপাহীর। তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহ 

করিলেও তিনি মনে করিতেন যে, এঁ দিপাহীদিগের মধ্যেও প্রভৃতক্ত লোকের 
অভাব নাই। এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত তিলি সমুদন্ন সিপাহীকে সৈনিকদল হইতে 
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নিষাশিত করিতে চাহেন নাই । কিন্ত গাবিন্স সাহেব কয়েক দিনের জন্য 
শাসনসমিতির অধ্যক্ষ হইয়া, আপনার স্বল্প অনুসারে কার্ধ্য করিতে লাগিলেন । 

তাহার কথায় ভিন্ন ভিন্ন দলের অধিনায়ক সিপাহী দিগকে অস্বশস্ত্র হইতে বিচ্যুত 

করিলেন, এবং তাহাদিগকে নবেন্বর মাস পর্যন্ত বিদায় দিয়া, আপন আপন 

বাটীতে যাইতে কহিলেন। এই বিষর অধিলম্বে গ্তার্ হেন্রি লরেন্সের গোচর 
হইল। স্তার্ হেন্রি অমনি রোগশধ্য1 হইতে গাত্রোখান করিলেন। মুহূর্তমধ্যে 

রুগ্রশরীরে সৈম্াধ্যক্ষের কাধ্যভার গ্রহণ পুর্ধক সমিতির অনুমতি রহিত 

করিয়া ফেলিলেন। তাহার আদেশে পসিপাহীদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য 

লোক প্রেরিত হইল। প্রায় ৫০০ পাচ শত নিরস্ত্র সিপাহী গ্রফুন্নভাবে__সহাস্থা- 
ব্দনে ফিরিয়। আসিয়া, আপনাদের চিরাভ্যন্ত সৈনিকত্রত গ্রহণ করিল। ইহারা 

অবরোধের সময়ে প্রভৃভক্তির সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। * রেসিডেম্সি- 

রক্ষার জন্য ইংরেজদ্িগের পর্যযাপ্তপরিমাণে সৈম্ট ছিল না। বিশ্বস্ত সিপাহী গণ 

প্রত্যাবৃত্ত ও সামরিক পরিচ্ছদে পুনরায় সজ্জিত হইলেও, স্তার্ হেন্রি লরেন্সের 
বলবৃদ্ধি হয় নাই । এই জন্ত স্তার্ হেন্রি অগ্রূপ ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হই- 

লেন। এই ব্যবস্থাতেও তাহার কঞ্ণচবণের প্রতি অপরিসীম প্রীতি ও বিশ্বাসের 

পরিচয় পাওয়া! গেল। যে সকল সিপাহী দার্ধকাল কোম্পানির কর্ম করিয়। 

আপনাদের আবাসপল্ীতে পেন্দন ভোগ করিতেছিল, তাহাদিগকে আহ্বান 

করা হইল। প্রধান কমিশনরের সাদর আহ্বানে প্রায় পাচ শত জরাগ্রন্ত 

সিপাহী লক্ষৌতে আনিল। স্তার্ হেন্রি ইহাদের যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা 

করিলেন। ইহাদের অনেকে কোম্পানির কাধ্যসাধনের জন্য সমরক্ষেত্রে 

প্রতিপক্ষের অস্ত্রঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়াছিল । কাহারও চক্ষু গিয়াছিল, কাহারও 

হস্ত নষ্ট হইয়াছিল, কেহ কেহ বার্ধক্য প্রযুক্ত হীনবল হইয়া! পড়িয়াছিল। 

তথাপি ইহারা, এক সময়ে যাহাদের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে শোভিত ছিল, 

যাহাদের নিকটে রণকৌশল শিখিয়া, বীরেন্দ্রবর্গের বরণীয় হইয়াছিল, 

যাহাদের জন্ত সমরক্ষেত্রে দেহপাতেও উদ্যত ছিল, উপাস্থিত বিপত্তিকালে 

আবার তাহাদেরই জন্য এই বাদ্ধক্যকালে-_এইরূপ খিকলাঙগদেহে লক্ষৌতে 
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২৪২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাঁস। 

"সমাগত হইল। স্তার্ হেন্রি লরেম্স এই প্রভৃভক্ত ও বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের 
মধ্যে ১৭* জনকে বাছিয়া লইলেন। ইতঃপূর্ক বিভিন্ন দল হইতে শিখসৈনিক- 

দিগকে একত্র করা হইয়াছিল। এইরপে প্রায় ৮০ এতদ্দেশীয় সৈনিকপুরুয 

লক্ষৌরক্ষার জন্য সংগৃহীত হইল। 

১২ই জুন বিপদের সুচন! হইল। যে সৈনিকদল পুলিশের কর্মে নিয়োজিত 
ছিল, তাহার পদাতিগণ ১১ই জুন গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হুইয়! উঠিল। পর দিন 
অশ্বারোহিগণ ইহাদের পথে পদার্পণ করিল। ইহার সুলতানপুরের অভিমুখে 

যাত্রা করিল। একজন ইংরেজ সেনানায়ক কতিপয় সৈম্ধ লইয়া, ইহাদের 

পশ্চাদ্ধীবিত হইলেন। ইহাদের অধিনায়কও ইহাদিগকে বুঝাইতে গেলেন। 

অধিনায়ক উপস্থিত হইয়া, আপনার লোকদিগকে বুঝাইতে চাহিলেন। কিন্তু 

কেহ তাহার কথা শুনিতে চাহিল না । এই সময়ে যে ব্যক্তি তাহাদের পরিচালক 

হইয়াছিল, সে নিফোষিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে ইহাতে 

বাধা জন্মাইতে লাগিল। এক জন সিপাহী আপনাদের ইংরেজ সেনানায়ককে 
মারিবার জঙ্ বন্দুক ঠিক করিল। অমনি এই বন্দুক ফেলিয়৷ দিতে আর 
বারটি বন্দুক উত্তোলিত হইল। বার জনে বন্দুক তুলিয়া, সন্ধানকারীকে 
বাধা দিয়া কহিল, “কে এইরূপ সাহদিক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে 1”* 

অধিনায়ক অক্ষতশরীরে ফিরিয়। গেলেন। 

এই সময়ে সেনাপতি স্তার্ হিউ হুইলার সাতিশয় বিপন্ন হইয়। পড়িয়াছিলেন। 

বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশার তিনি স্তার্ হেন্রি লরেন্সের নিকটে সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। গাখিন্স সাহেব কাণপুরের উদ্ধারের জন্য সৈন্য প্রেরণ 

করিতে চাহিয়াছিপেন। কিন্তু ইহাতে অপর কেহ সম্মতি গ্রকাশ করেন 

নাই। স্তার্ হেন্রি লরেন্সও ইহাতে অমত প্রকাশ ক্রেন। গ্তাহার সৈনিকবল 

অল্প ছিল। ঈদৃশ বিপত্তির সময়ে তিনি নিজেই আত্মবলের অন্পতায় চিস্তিত 
হইয়াছিলেন। অধিকত্ব গঙ্গার তটভাগে বহুসংখ্যক সিপাহী অকস্থিতি করিতে- 

ছিল। সুতরাং গঞ্গ। পার হওয়া অপাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অক্পমাত্র সৈন্ঠ 

গঙ্গ। পার হইয়া» সিপাহীদিগের বিপুল শ্রেণী ভেদ করিয়া যাইতে পারে, এমন 
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অযোধ্যা । ২৪৩ 

95১ ্ সানির পপি পপ? পা সি ৮ ০০০ সপা 

সম্ভাবনা ছিল না । এই হেতু স্তার্ হেন্রি লরেন্দ নিরতিশয় ক্ষোভের সহিত 
কাণপুরের সেনাপতির প্রার্থনাপুরণে অসম্মত হয়েন | ধীাহারা বর্তমান 

সময়ের অবস্থার পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাহারা এ বিষয়ে স্তার্ হেন্রি 
লরেন্দের দয়া বা সমবেদনার অভাব দেখিতে পাইবেন না। তিনি যে যুক্তি 
দেখাইয়াছিলেন, কেহই উহার খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এ সময়ে প্রায় 

সকল স্থানেই ইংরেজদিগকে অল্পমাত্র সৈম্তের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। 

এক স্থান নিরাপদ করিতে হইলে, অন্ত স্থানের বলক্ষয় হইত। গন্তব্য পথ 

বিদ্বসঙ্কুল ছিল। স্তার্ হেন্রি লরেন্স স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি 

কাণপুরের মেনাপতির সাহা্যার্থে অন্পনংখ্যক সৈন্ত পাঠাইলে বহুসংখ্যক সিপাহী 

গঙ্গা পার হইয়া আসিবে । অধিকন্তু তাহার নিজেরও বলক্ষয় ২ইবে। 

ইহা! ভাবিয়া, তিনি গভীর ছুঃখের আবেগে কাণপুরের বিপন্ন সজাতির 

জন্য দীর্ঘ নিশ্বীন পরিত্যাগ করিলেন, এবং দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত 

ঘোরতর বিপত্তির মধ্যে আপনার রক্ষণীয় স্থানের স্থবন্দোবস্ত করিতে 
লাগিলেন । তাহার উদারতা ও সমবেদন1, এ সময়ে তদীয় বিপক্ষদলের শ্বদেশ- 

বাসীদিগেরও দয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার সমবেদনা প্রযুক্ত লক্ষ 
কাণপুর হইতে পারে নাই । ভাঁরতবামিগণের অনেকে এ সময়ে বিশ্বস্ত- 

ভাবে স্তার্ হেন্রি লরেন্সের পক্ষসমর্থনে উদ্যত হইয়াছিল। যখন অযোধ্যা 

অধিকৃত হয়, তখন নবাবসরকারের কয়েক শত গোলন্দীজ ব্রিটিশ কোম্পানির 

চাকরী করিতে সম্মত হয় নাই । এখন ইহার] ইচ্ছ! পূর্বক আপনাদের অধি- 

নায়ক মীর ফর্জান্দ আলীর সহিত ইংরেজের সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করিবার 
জন্য উপস্থিত হয়। ইহাদের প্রার্থনা অগ্রাহা হয় নাই। অবরোধের সময়ে 

ইহারা আপনাদের বিশ্বস্ততুর সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। ইহার ইংরেজের 

পক্ষসমর্থনের জন্ত দেহবিসর্জনে কাতর হয় নাই। উত্তেজিত সিপাহীরা 

করজান আলীর গৃহস্থিত বন্য সামগ্রী লুষ্ঠন করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ক্ষতি- 

পূরণ না করিলে ফরজান্দ আলী আপনার অপরিসীম প্রভৃতক্তির বিনিময়ে 
কোন ফল লাভ করিতে পারিতেন ন1।” | 
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২৪৪ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাঁস। 

রামদীননামক এক জন অযোধ্যাবাসী প্রাচীন ব্রাঙ্গণ এই দুঃসময়ে 

ইংরেজদিগের যখোচিত সাহাধা করেন । ইনি রাস্তার ওবারসিয়রের কমে 

নিষৃক্ত ছিলেন। বিপ্রবগ্রধৃক্ত ইহার কর্ম বন্ধ হয়। ইনি ছয় জন ঘনিষ্ঠ 

আম্মীয়ের সহিত লক্ষৌতে উপস্থিত হয়েন। ই'হাদ্দিগকে পদাতিসৈস্তের 

শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা হয়। এই কন্মে ইহার যথোচিত সাহস, উদ্ভম ও রণ- 

কৌশলের পরিচয় দেন। রাত্রিতে উহার! কামানরক্ষার আয়োজন করিতেন। 

দিবসে ইহারা বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে বাপুত থাকিতেন। যুদ্ধে রামদীন 

এবং তাহার ছুই জন আত্মীয় নিহত হয়েন; অবশিষ্ট আত্মীয়ের! জীবিত 

থাকেন। গবণমেপ্ট পেন্সন দিরা, ইহাদের অসামান্ত রাজভক্তির গৌরব 

রক্ষা! করেন। রামদীন এবং তাহার আত্মীর়গণ বাতীত পিরাণ নামক একজন 

মিশ্্ী দ্বারা এই বিপত্তির সময়ে অনেক কাজ হয় । গাবিন্স সাহেব ইহার বিষরে 
লিখির়াছেন--“এই ব্যক্তি অত্যত্রুষ্ট কারিকর ছিল। ইহার এবং রামদীনের 

সাহাম্য না পাইলে, আমর! ঘে সকল গাথনির কাজ আরম্ত করিয়াছিলাম, 
তৎসমুদ্ধয় কখনও সম্পন্ন হইন্ত না। আমি দেখিয়াছি, পিরাণ যেমন একথানি 

হট হাত তুলিয়া বসাইতেছিল, অমনি বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে উহা 
তাহার হস্ত হইতে স্বলিত হইয়াছে ।” * অবরোধের পুর্বে গোলাপ নামক 

একজন কারিকর ইঞ্জিনিয়বের কাষ্যবিভাগে নিয়োজিত ছিল। উক্ত বিভাগের 

কত্তা ইহাকে ইহার ইচ্ছান্থলারে কর্মস্থলে থাকিতে বা গৃহে ধাইতে কহিয়া- 

ছিলেন। গোলাপ গৃহে না গিয়া, বিপন্তিময় কর্মস্থলে থাকিতে ইচ্ছা করিয়া- 

ছিল। এই'ব্যক্তি বিপদে কাতরত। প্রকাশ করে নাই। কোন সময়ে কর্তব্য 

কর্মে ইহার 'ওদাস্ত দেখা যার নাই। গুরুতর বিপত্তিকালে কর্মকুশল ও 

গ্রভৃভক্ত গোলাপ আপনার প্রভুর উপকারের জন্ত কর্মাশীলতার একশেষ 

দেখাইয়াছিল। ঘেদ্িন লক্ষ্ৌর উদ্ধারার্থে ইংরেজসৈনিকদল রেসিডেন্সিতে 

প্রবেশ করে, সেই দিন গোলার আঘাতে এই পরমবিশ্বস্ত, কর্তব্যপরায়ণ 

কম্মচারীর মৃত্যু হয়। 1 এহরূপে ভারতবাসিগণ ধীরভাবে ইংরেজের জন্য 

৭ (7147//75, 1£%47%74) 2% 09447, £/%, 209-04, 

1 71 £, 404, 
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আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল। তাহারা বিদেশী প্রভূর প্াণরক্ষার জন্য শ্বদেশবাসীর 

হস্তে প্রাণবিসজ্জনেও কাতর হয় নাই। 

ইংরেজের। যখন এইরূপে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, ভারতবাসি- 

গণ যখন এইরূগে আপনাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভু ভক্তির একশেষ দেখাইতে- 

ছিলেন, তখন গ্রীক্ম প্রধান দেশের নিদারুণ গ্রীক্মাতিশষ্যে ইংরেজদিগের যার পর 

নাই কষ্ট হয়। তাঁহার! প্রবল বিপক্ষের পরাক্রমনাশে উদ্ধত হইয়াছিলেন, 

কিন্তু প্রকৃতির পরাক্রম নিরোধ করিতে পারেন নাই । জুন মাসের প্রারস্তে 
ও মধ্যভাগে বুষ্টি না হওয়াতে রেসিডেন্সিতে বসন্ত ও বিশ্চিকা রোগের 

প্রাহুর্ভাব হয়। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের মহিলার ও বালকবালিকাগণ এই 

রোগে পীড়িত হইয়! পড়ে। স্থানের অল্পতা হেতু অনেককে এক ঘরে অবস্থিতি 

করিতে হইত, এই জন্ত রোগ ক্রমে প্রবল হুইয়া উঠে। সৌভাগ্যক্রমে ২৮শে 

জুন বৃষ্টি হওয়াতে রোগের প্রাতুর্ভাব কমিয়া যায়। ইংরেজের! যখন ছুরস্ত 

রোগের আক্রমণ হইতে পরিজ্রাণ পাওয়াতে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তখন স্তানা- 

স্তরের দুঃসংবাদে তাহার! ছুর্ভাবনায় একান্ত বিষ হইয়া! উঠেন। কাণপুরের 

ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ হুইলারের আত্মসমর্পণের পর বহুসংখ্যক সিপাহী 
দলবদ্ধ হইয়! লক্ষৌর কুড়ি মাইল দৃরবর্তী নবাবগঞ্জ বড়বাকি নামক স্থানে 
উপস্থিত হয়। এই স্কান হইতে তাহার! লক্ষৌর অভিমুখে যাত্রা! করে। ২৯শে 

জুন প্রধান কমিশনরের শিকটে সংবাদ উপস্থিত হয় যে, সিপাহীদিগের অগ্র- 

গামী দল লক্ষ্ৌর ৮ মাইল দূরে চিনহাট নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে । 
অবিলম্বে এই সংবাদের সত্যতানিরূপণ এবং সমাগত দিপাহীদিগের সংখ্যা- 

নির্ধারণের জন্য একদল অশ্বারোহী প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহারা যথাযথ সংবাদ 

দিতে পারে নাই। স্তার্ হেন্রি লরেন্স প্রকৃত সংবাদ না জানিয়া, স্বয়ং অল্প 

মাত্র সৈন্য লইয়া, বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে উদ্যত হয়েন। ৩*শে 

জুন বেলা পূর্বাহ্ব ওটার সময়ে ইংরেজসৈন্য লক্ষৌ হইতে প্রস্থান করে। 
চিনহাট একটি বুহৎ পল্লী। উহা একটি বিস্তীর্ণ বিলের পার্থখে অবস্থিত । 

লক্ষৌ এবং চিনহাটের মধ্যে কোক্রইল নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। লক্ষ্ৌ 

হইতে ফৈজাবাদের পথে কোক্রইলের সেতু অতিক্রম করিলে চিনহাটে উপস্থিত 

হওয়া যায়। ইংরেজসৈন্ত এই সেতুর নিকটে উপনীত হয়। কুক্ষণে স্তার্ হেন্রি 



২৪৬ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

লরেন্স ইহাদিগকে বিপক্ষের সম্মুখে যাইবার জন্য আদেশ দেন। সেনাপতির 
আদেশে সৈনিকের! বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । চিনহাট পল্লীর 
বাঁমভাগে বিপক্ষদিগের শিবির ছিল। ইংরেজসৈন্য যে পথে চিনহাটের দিকে 

অগ্রলর হয়, সেই পথের বামপার্খে ইস্মাইলপুর নামে একটি পল্লী অবস্থিত। 

এই পল্লীতে সিপাহীদিগের সহিত ইংরেজসৈন্যের যুদ্ধ ঘটে । সিপাহীরা ইংরেজ- 

দিগের গন্তব্যপথের মধ্যে কামানগুলি সাজাইয়] রাখিয়াছিল। ইংরেজসৈন্ 

দৃষ্টিপথবর্ভী হইব! মাত্র বিপক্ষের! এই সকল কামান হইতে তীব্রবেগে গোলাবাষ্ট 

করিতে লাগিল। ইহার পর অশ্বারোহী, পদাতি ও গোলন্দাজগণ ছুই 

ভাগে বিভক্ত হইয়।, ইংরেজদ্িগের উভয় দিকে আসিয়া পড়িল। ইংরেজসৈন্ত 

এইরূপে ছুই দিকে বিপক্ষদ্িগের ছুইটি প্রবল দলকর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে 
শৃঙ্খলাশৃন্ত হইয়া পড়িল। তাহার! কিছুতেই মিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত 

করিতে পারিল না। যে সকল ইউরোপীয় আপনাদের ইচ্ছায় সৈনিকদলে 

প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা অধিনায়কের আদেশে অগ্রসর হুইল বটে, কিন্ত 
সৈনিকের কর্দ্ে তাহাদের পারদর্শিতা ছিল না। শিখেরাও এই সময়ে রণ- 

স্থলে স্থিরভাবে থাকিতে পারিল ন1। বিটিশ পদাতিগণ বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়া 

দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাদের অধিনায়ক বিপক্ষের গুলিতে ভূপতিত 
হইলেন। তাহার! আপনাদের অধ্যক্ষের পতন দেখিয়া, সহসা একটি তরঙ্গ- 
ভঙ্গীবৎ উচ্চ ভূমির অন্তরালে গিয়া আশ্রয় লইল। বিপক্ষদিগের পরাক্রমে 

ইংরেজসৈন্য চাঁরি দিকে এইরূপ শৃঙ্খলাশূন্য হওয়াতে, তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন 
করিতে আদেশ দেওয়! হইল। স্তার্ হেন্রি লবেন্সের আদেশে লেফটেনেণ্ট 
বন্হাম কামান লইয়1 ফিরিয়া! যাইতে উদ্ধত হইলেন।. কিন্তু কামান যেহ্ভ্তী 
দ্বার। লইয়া যাওয়। হইতেছিল, উহ গোলাবর্ষণে ভীত ও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। 

বন্হাম্ও বিপক্ষের গুলিতে আহুত হুইলেন। ইংরেজের কামান শক্রপক্ষের 

হস্তগত হইল। এ দিকে ইংরেজ বীরপুরুষগণের অনেকেই রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ 
কপ্ধিলেন। স্তার্ হেন্রি লরেন্স, যুদ্ধের সময়ে সকলের পুরোভাগে থাকিয়া, 

উৎদাহ দিতেছিলেল, যেখানে বলক্ষয় ঘটিতেছিল, সেই খানেই তাহার আবি- 

ভাঁব হইতেছিল। কিন্তু তীহাঁর এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ উদ্ম, এইরূপ 

সাহষেও কোন ফল হইল না। বিপক্ষের সংখ্যাধিক্যে অগ্প মাত ইংরেজসৈন্য 

পাত 
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হতোগ্ঠম হইয়া, উদ্ত্রান্তভাবে লক্কৌর অভিমুখে ধাবিত হইল। আহতদ্দিগকে 
লইয়া যাইবার নিমিত্ত কোন ন্বিধা ছিল না; ফেহেতু ডুলীর বাহকদিগের 
কয়েক জন নিহত হওয়াতে সকলেই পলায়ন করিয়াছিল। জললাভেরও কোন 

সুযোগ ছিল ন1; যেহেতু যাহার! জল দিবার জন্ত নিয়োজিত ছিল, তাহারাও 

রণস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিল। এ দ্িকে প্রচণ্ড মার্তগ্ের তাপে ও নিদারুণ 

গ্রীষ্মে ইউরোপীয় সৈম্ভ একান্ত অবসন্ন হইয়া! পড়িল। বিপক্ষের অস্ত্রাথাত 

হইতে যাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছিল, নিদারুণ পিপাপায় তাহাদেরও প্রাণবাযু 

বহির্গত হইল। এই ঘোর বিপত্তিকালে এতদ্দেশীয় পদাতি দ্বারা ইংবেজপক্ষের 

নবিশেষ সাহাষ্য হইয়াছিল। ইহারা দুঃসহ আতপতাপেও বিচলিত হয় নাই, 

স্বদেশীয়দিগের ভয়ঙ্কর আক্রমণেও পবিত্র কর্তব্য কর্মের অবমাননা! করে নাই। 

ইহাদের যত্বাতিশয়ে আহত ইউরোপীয় সৈনিকগণ শাস্তি লাভ করে। ইহারা 
আপনাদের স্বদেশীয় সৈনিকদিগের প্রতি দৃকৃ্পাত না করিয়া, ইউরোপীয় 

সৈনিকদিগের শুশ্রাষায় মনোযোগী হয়। এক সময়ে ইহাদের বিশ্বস্ততা সঙ্থন্ধে 

সন্দেহ কর! হইয়াছিল, এখন এই সন্দেহ সর্ধাংশে তিরোহিত হয়। এই 
সৈনিকগণ আপনাদের স্বদেশের উত্তেজিত সিপাহীদিগের উপর গুলিবুষ্টি করিয়া, 

অপরিসীম বিশ্বস্তভাঁবের পরিচয় দেয় । | 

প্রাতঃকালে কোক্রইলের সেতু হইতে ইংরেজসৈন্য উৎসাহের সহিত বিপক্ষ- 
দিগের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, এখন তাহার! নিরুৎসাহ ও নিরুগ্যম হইয়া, 
একান্ত অবসন্নভাবে সেই সেতুর সমীপবর্তী স্থানে উপস্থিত হইল। - সেতুর 
নিকটে বিপক্ষ অশ্বারোহিদল গযনপথ নিরোধ করিয়াছিল। অতিকষ্টে এই পথ 

উন্মুক্ত হইল। পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ভ সৈনিকের লক্ষৌর প্রাস্তভাগে উপস্থিত 

হইলে স্থানীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ধনী, নির্ধন, সমভাবে প্রত্যাবর্তিত 

ও আহত দৈনিকদিগের নিকটে আলিয়া, স্রশীতল জল দিয়! তাহাদের তৃপ্তি 

সাধন করিল। ৃ : 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, রেসিডেন্সিরক্ষার জগ্ সৈনিকদল নিতান্ত অল্প 

ছিল। চিনহাটের যুদ্ধে এই অল্পসংখ্যক সৈনিকদিগের মধ্যেও এক শত উনিশ 

জন রিপক্ষদিগের অস্ত্রাঘধাতে বা মার্ভগের মারাত্মক তাপে দেহত্যাগ করে। 

এখন ন্লিপাহীরিগকে আক্রমণ করিবার কোন উপায় রহিল না। মিপাহীদিগের 



২৪৮ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

সমক্ষে আত্মরক্ষা করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল । চিনহাটের যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে 
উত্তেজিত সিপাহীর। দলে দলে গোমতীর তটে উপস্থিত হইতে লাগিল। 

লৌহময় সেতুর পথে কামান স্থাপিত ছিল। প্রস্তরময় সেতুও কামান 
দ্বার! সুরক্ষিত কর] হইয়াছিল। গোমতী পার হইবার এই ছুই পথ ভীষণ 

আগ্নেয় অস্ত্রের বলে অবরুদ্ধ ছিল। কিন্ত সেতু ব্যতীত নদী পার হইবার অন্য 
উপায় রহিয়াছিল। সিপাহীরা এই উপায় অবলম্বন করিল। তাঁহার! নৌকা 

গ্রহ পূর্বক নদী পার হইতে লাগিল। মধ্যাহ্ছের পূর্বে ইংরেজদিগের আশ্রসব- 

স্থল, ফৈজাবাদ, সীতাপুর, সুলতানপুর এরভৃতি স্থানের উত্তেজিত সিপাহীগণ- 

কর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। লোকারণ্যের কোলাহল না থাকাতে কোন কোন 

লেখক লক্ষৌকে একটি প্রধান নীরব নগর বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন । এখন 

কামানের গভীর গর্জনে, বন্দুকের কঠোর শবে, যুদ্ধের ভৈরব রবে এই নগরের 

নিস্তব্ূত৷ ভঙ্গ হইল। সিপাহীদিগের সাহস পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল। তাহা- 
দের আগমনপথ কোন অংশে অবরুদ্ধ রহিল না। তাহার! ওয়াজিদ আলির 
চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, ইংরেজদিগের বাসস্থল রেসিডেব্লি ও 

মচ্ছিভবনের নিকটবর্তী গৃহ সকল অধিকার করিল, এবং পীঁ সকল গৃহ হইতে 

এরূপ তীব্রবেগে গুলিবুষ্টি আরম্ত করিল যে, রাত্রিদিন কিছুতেই উহার বিরাম 

হইল না। 

স্তার্ হেন্রি লরেন্স, এখন সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় স্থানাস্তরে আপনাদের 

দুরবস্থার সংবাদ পাঠাইলেন। বারাণসীর কমিশনরের নিকট ব্রিগেডিয়ার 

হাবেলকের নামে একথানি পত্র প্রেরিত হইল। উক্ত পত্রে স্তার্ হেন্রি 
এই ভাবে আপনাদের ছৃর্দিশার বর্ণনা করিলেন,--“আমরা অগ্য প্রাতঃ- 

কালে বিপক্ষদ্িগকে আক্রমণ করিবার জন্ত আট মাইল দূরে গিয়াছিলাম। 

আমর! যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি। এতদ্দেশীয় গোলন্দাজদিগের অসঙ্গত ব্যবহারে 

আমাদিগের পাঁচটি কামান বিপক্ষদিগের হস্তগত হইয়াছে । বিপক্ষগণ এই 

স্থান পর্য্যস্ত আমাদের অনুসরণ করিয়াছে । চারি ঘণ্টা কাল হইল, তাহারা 

আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে । সম্ভবতঃ অগ্য রাঁত্রিতেই আমর! চারি দ্রিকে 

অবরুদ্ধ হইব। বিপক্ষগণ সাতিশয় সাহপসম্পন্ন। আমাদের ইউরোপীয়দিগের 

খ্যা নিতাস্ত অল্প । গত কল্য আমাদের যে অবস্থ। ছিল, আজ তাহার দশ 
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গুণ মন্দ দেখিতেছি।* * * আপনি যদি শীঘ্ব অর্থাৎ পনর ঝ৷ কুড়ি দিনের 

মধ্যে উপস্থিত ন। হয়েন, তাহা হইলে আমাদের আত্মরক্ষা কর! ছুঃলাধ্য হইয়! 
উঠিবে।” স্তার্ হেন্রি লরেন্স যাহার আশঙ্কী করিয়াছিলেন, কার্ধযতঃ তাহাই 

ঘটিল। জুলাই মাস আমিতে না আমিতে ইংরেজেরা চারি দিকে দিপাহীগণ- 
কর্তৃক আক্রান্ত হছইলেন। ৩০শে জুন চিনহাটে তাহাদের পরাঞ্য় ঘটিয়াছিল। 
১লা! জুলাই তাহাদের অধিকৃত নগরের এরূপ দশান্তর ঘটিল যে, মচ্ছিভবন 

পরিত্যাগ পূর্বক বেমিডেন্দিতে শকলের সমবেত হওয়া! আবশ্যক হইয়৷ উঠিল। 

এক দিনের মধ্যেই লক্ষৌতে ইংরেজের প্রাধান্ত অন্তহিতপ্রায় হইল। 

মচ্ছিতবনে বিবিধ যুদ্ধোপকরণ ছিলি। উহার রক্ষার জন্য ইউরোপীয় 

সৈনিকগণ ত্রিশটি কামান লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। গোলাগুলি প্রভৃতি 

অন্ত স্থানে লইয়া যাওয়া অসাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধোপকরণ নষ্ট 

করিবার প্রস্তাব হইল । অনেক কৌশলে এই প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত হইল। 

রেসিডেম্সি ও মচ্ছিভবনের মধ্যভাগে বিপক্ষ সিপাহীগণ রহিয়াছিল। 
রেমিডেন্সি হইতে মচ্ছিভবনে লোক পাঠাইলে সম্ভবতঃ এ লোক সিপাহীদিগের 

হাতে পড়িত এবং ইংরেজদ্িগের প্রস্তাব তাহাদের গোচর হহত। কিন্ত 

হর্জিনিয়রেরা মচ্ছিভবনস্থিত স্বদেশীয়দিগকে আপনাদের প্রস্তাব জানাইতে 

উদাসীন রহিলেন না। তাহারা রেসিডেন্সির ছাদের উপরে উঠিয়া, একরূপ 

সঙ্ষেতের উদ্ভাবন করিলেন। এই সঙ্কেত অনুসারে মচ্ছিতবনের লোকে 

বুঝিতে পারিল যে, বারুদ প্রভৃতি উড়াইয়৷ দিয়া, তাহাদিগকে রাত্রিকালে 

বিপক্ষিগের অজ্ঞাতমারে রেসিডেন্সিতে যাইতে হইবে ! সঙ্কেত অন্ুনারে কাধ্য 

হইল। রেসিডেন্সির ইংরেজেব। উদ্বেগ ও আশঙ্কার সহিত মচ্ছিভবনের দিকে 

উদগৃশব হইয়া রহিলেন। কিছুঞ্ষণ পরেই তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, 

প্রজ্লিত অগ্রিশিখা, স্তনের আকারে উপরে উঠিতেছে। পরমুহূর্তেই 
গভীর শব্ধ তাহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। তৎসঙ্গে ধৃমস্ত,পে দৃষ্তমান আকাশ 

পরিব্যাপ্ত হইল। ইহ দেখিয়া, রেসিডেন্সির ইংরেজের স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন 

ষে, তাহাদের সঙ্কেত অন্গুনারে কার্য্য হইয়াছে । দেখিতে দেখিতে বারুদ 

ও অন্ান্ত যুক্ধোপকরণ এবং প্রচুর থাগ্ দ্রব্য প্রভৃতি ভন্মীভূত হইয়া! গেল। 
কিছুক্ষখ পরে মচ্ছিভবনের ইংরেজেরা অক্ষতশরীরে রেসিডেন্সিতে সমাগত 

হি 
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হইলেন । রেসিডেম্সির লোকে পুনঃ পুনঃ আনন্দধবনি করিয়া, ইহাদের হৃদয় 

উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। 

চিনহাটের যুদ্ধে ইংরেজসৈন্তের পরাজয়ের পর হইতে সিপাহীগণ প্রভূত 

বিক্রম ও সাহসের সহিত লক্ষৌ অবরোধ করে। সিপাহীরা চিনহাটে 

ইংরেজদ্দিগকে পরাজিত করিয়াছে, যখন এই সংবাদ চারি দিকে গ্রচারিত হহল, 

তখন ছূর্বৃত্ত লোকে অসংসাহদিককার্য্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। 

এ দিকে সিপাহীরা ইংরেজদিগের আবাসগুহের দিকে গোলাবর্ষণে নিরস্ত 

থাকিল না। পুব্বে উক্ত হইয়াছে ষে, ৩০শে জুন চিনহাটের যুদ্ধে তাহারা জয়- 

লাভ করে। ১লা জুলাই হহতে ইংরেজরা লাক্ষৌতে অবরুদ্ধ এবং সিপাহী 
দিগের আগ্নেয় অস্ত্রের বিষরীভূত হয়েন। এক দিন অতীত হইতে না হইতে 

তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলায়* এরূপ বিপদ ঘটে যে, উহাতে সমগ্র হংরেজজাতি 

কাতর হইয়া পড়ে। ১লা জুলাহ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে মচ্ছিভবনের যৃদ্ধোপ- 

করণের ভাগার বিনষ্ট হয়। ২৪1 জুলাই গ্রাতঃকালে স্তার্ হেন্রি লরেন্স, 

সৈম্তসন্নিবেশ ও কামানস্জাপন গ্রভৃতি বিষয়ের বন্দোধস্ত করেন । স্ুর্য্ের উত্তাপ 

যখন প্রথর হয়, তখন তিনি এহিদ্দেশ হইতে রেদিডেম্িতে আসিয়া, আপনার 

বসিবার ঘরে একখানি কৌচে শয়ন করেন। আর একখানি কৌচে তাহার 

পার্খে তীয় ভ্রাতৃষ্পুত্র শয়ানভাবে ছিলেন। স্তাঁর্ হেন্রির একজন সহকারা 

এক হ্থাটু তাহার কৌচে রাখিয়া, তাহারই সম্মুখে দাড়াইয়া, একখানি সরকারী 

কাগজ পড়িতেছিলেন। এতদ্যতীত একটি এতদ্দেশীয় ভৃত্যও এঁ ঘরে ছিল। 

এমন সময়ে একট! ভারিদ্রব্য ভাঙ্গার শব্দের মত আওয়াজ হইল । পরক্ষণে 

ধুম ও বালুকায় সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হইয়া! গেল। কিয়ৎক্ষণের জন্য গৃহের কিছুই 
কাহারও পরিদৃষট হইল না। প্রধান কমিশনরের সহকারী ঘরের মেঝেতে 
পড়িয়া গেলেন। পরক্ষণেই তিনি উঠিয়া, চীৎকার করিয়া কহিলেন-_“ন্তার্ 

হেনরি! তুমি কি আঘাত পাইয়াছ-?” প্রথমে কোন উত্তর শুন! গেল না। 

* এই গোলার হংরেজা নাম শেল্। উহার অন্তর্ভাগ ফাঁপ। | উহাতে নান! দ।হা পদ।থ 
থাকে। এই গোলা কামান হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে ফাটিয়] যায়, এবং উহার অন্তর্ভাগের 
দাহ পদার্থ চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়| পড়ে। এই সকল পদার্থের আঘাতে গৃহাদি ভগ্র এবং 
লোকের জীবন নষ্ট হয়। 
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কিছুক্ষণ পরে প্রধান কমিশনর অতিক্ষীণস্বরে কহিলেন-_-“আমি মরিলাম ।» 

যখন ধূমরাশি তিরোহিত হইল, তখন দেখা গেল যে, স্তার্ হেন্রি লরেদ্দের 
কৌচ তীয় দেহনিঃস্যত শোণিতে রপ্রিত হইরাছে। সিপাহীরা চিনহাটে 
ঈংরেজপক্ষের যে হাউইটুজার নামক কামান অধিকার করিরাছিল, সেই 
কামানের একটা গোলা স্তার্ হেন্রি লরেন্সের গৃহে পড়িয়া! ফাটিয়া যায় এবং 

টহার এক খণ্ডে তাহার বাম উরুর উপরিভাগ আহত হয়। 

অবিলম্বে ডাক্তার ফেরারকে আন হইল । ডাক্তার পরীক্ষা! করিয়া দেখিলেন 

বে, আঘাত সাজ্ঘাতিক হইয়াছে। শ্তার্ হেন্রি লরেন্স যেরূপ রুগ্ন ও ক্ষীণ 

ছিলেন, তাহাতে উরুদ্রেশ কাটিয়া ফেলিলে কোন ফল হইত না। সুচিকিতৎসকের 

চিকিৎসাকৌশলে যাহা হইতে পারে, স্তার্ হেন্রির অস্তিম সময়ের যাতনা! দূর 
করিবার জন্য তাহা হইল। আঘাতপ্রাপ্রিমাত্রেই স্তার্ হেন্রি লরেন্স স্পষ্ট 

বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার মৃত্যুসময় নিকটবর্তী হুইয়াছে। তাঁহার 
যার পর নাই যাতনা হইয়াছিল। রুধিরস্রাবে তাহার ক্ষীণ দেহ অধিকতর 

ক্ষীণ হইয়াছিল। কিন্ত তিনি এই দুঃনহ ঘাতনাতেও ধীরতায় বিসর্জন দিলেন 

না। মেজর ব্যাঙ্ক স্ তাহার স্থলে প্রধান কমিশনর হইলেন। কর্ণেল ইংলিস্ 
প্রধান সেনাপতির কার্যযভার গ্রহণ করিলেন। স্তার্ হেন্রি লরেন্স মৃত্যুশষ্যায় 

থাকিয়, ই'হাদিগকে যথাযোগ্য উপদেশ দিলেন। তিনি যে গৃহে ছিলেন, উহ! 

বিপক্ষদিগের কামানের সন্মুথে থাকাতে তাহাকে অতিযত্বে এবং অতিধীর- 

ভাবে রেসিডেন্সির সীমার মধ্যে ডাক্তার ফেরারের বাসগৃহে লইয়৷ যাওয়া হইল। 

এই স্থানে তিনি সর্ধদরশ্শী ভগবানে নির্ভর করিয়া, অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষা 

করিতে লাগিলেন। অন্তিমকালে তিনি এই অভি প্রার প্রকাশ করিলেন যে, 

ঠাহার সমাধিস্তস্তে এই কথা যেন ক্ষোদিত হয়--“এই খানে হেন্রি লরেন্স, 

রহিয়াছেন, ধিনি আপনার কর্তব্যমম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিলেন” । ইহার পর 

ছিনি কহিলেন যে, তীহীর সমাধিকালে যেন কোনরূপ আড়ম্বর না হয়। 

এইরূপে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, সকলের নিকটে প্রীতির সহিত, 
স্নেহের সহিত বিদায় লইয়া, ৪ঠ| জুলাই প্রীতঃকালে স্তার্ হেন্রি লরেন্দ, 

প্রশান্তভাবে দেহত্যাগ করিলেন। 

এইরূপে লক্ষৌর বিপন্ন ইংরেজদিগের আশার অদ্থিতীয় অবলম্বস্বরূপ রক্ষক- 
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শ্রেষ্ঠের দেহাত্যয় হয়। স্তার্ হেন্রি লরেন্সের মৃত্যুপংবাদ কয়েক দিন গোপনে 
রাখা হইয়াছিল। স্তার্ হেন্রি লরেন্স, ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন, এই 
বাদই রেসিডেম্সিতে এচারিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত সংবাদ দীর্ঘকাল 

গোপনে রহিল না। অধিলম্বে এই শোচনীয় ঘটনার বিষয় রেসিডেন্পির 

লোকের পরিজ্ঞাত হইল। যে এই সংবাদ শুনিতে লাগিল, সে ই আপনাকে 

নিঃলহায় ও নিরবলম্ব ভাবিয়া, গভীর শোকে, দুঃসহ ছুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 

করিতে লাগিল। স্তার্ হেন্রি লরেন্সের চরিত্র অপরের মানসপটে অঙ্কিত 

করিয়! দেওয়। ছুঃসাধ্য। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মানবের মঙ্গলের জন্ট 

অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্তার্ হেন্রি তাহাদের সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। 
তাহার চরিত্রের যতই প্রশংসা কর যাউক না কেন, কিছুতেই সে প্রশংস৷ 

পর্যাপ্ত বোধ হয় না। স্তার্ হেন্রি কর্তব্যসম্পাদনের জন্য আবিভূতি হইয়া- 
ছিলেন, কর্তব্যসম্পাদনেই আপনার অমূল্য জীবনের উৎসর্গ করিয়াছেন। এই 

কর্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষের যোগ্যতাসম্বন্ধে কেহই সন্দিহান হয়েন নাই। 

কোম্পানির ডিরেইরের৷ স্যার হেন্ঞ্ির মৃত্যুসংবাদ পানিতে ন। পারিয়া, ২২শে 
জুলাই এই প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছিলেন যে, লর্ড কাঁনিঙের মৃত্যুতে ঝ! পদত্যাগে 
গবণর-জেনেরলের পদ শুন্ত হইলে স্তার্ হেন্রি লরেন্স সেই পদে নিয়োজিত 
হইবেন । স্তার্ হেন্রি লরেন্স: এইরূপে আপনার কর্মক্ষমতায় ও সদাশয়তায় 

ভারতের নিম্নতন অধিবাসী হইতে বিলাতের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বরণীয় হইয়া- 
ছিলেন। উড যেমন রাজপুতদিগের, মাক্ষার্সন যেমন খন্দদিগের, আউট্রাম 
যেমন ভীলদিগের, স্তার হেন্রি লরেন্স, সেইপ্ন্প শিখদিগের এমন কি সমগ্র 

ভারতবাসীর ছিলেন। কি শোণিতময় যুদ্ধস্থলে, কি শান্তিময় কর্মক্ষেত্রে স্তার্ 

ছেন্রি সর্বত্র আপনার মহত্ব দেখাইয়াছেন। ছুর্দিশাগ্রস্ত, পরাধীন জাতির 

প্রতি কিরূপে সমবেধনা দেখাইতে হয়, তাহা বোধ হয়, স্তার্ হেন্রির 

মত কেহই জানিতেন না। এই চিরম্মরণীয় মহাপুরুষ আপনার সমাধিস্তস্তে স্বয়ং 

যে কথার বিস্তান করিতে উপদেশ দরিয়া গিয়াছেন, সেই কথ! চিরকাল স্তাহার 

উদার গ্রক্কৃতির পরিচয় দিবে। স্তার্ হেন্রি কেবল কর্তব্যদম্পাদনচেষ্টাতে 
প্রাণ বিসর্জন করেন নাই, যথারীতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াও, অতীতদর্শী 

এতিহাসিকদিগের অপরিসীম শ্রদ্ধ! ও গ্রীতির অদ্বিতীয় পাত্র হইয়াছেন । 
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স্তার্ হেন্রি লরেন্স দেহত্যাগ করিলেন। এ দিকে উত্তেজিত সিপাহীগণ 

অধিকতর উৎসাহের সহিত গোলাবুষ্টি করিতে পাগিল। লক্ষ এখন সিপাহী- 
গণের প্রধান কর্মস্থল হইয়াছিল। ইংরেজদ্দিগের অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র রেসি- 

ডেন্সি এখন পিপাহীদিগের মারাআ্মক অস্ত্রের লক্ষ্য হইয়া! উঠিয়াছিল। নগরের 

শাস্তি তিরোহিত, শৃঙ্খলা বিনষ্ট, পারপাট্য অন্তহিত হইয়াছিল। রাজপথে 

জনসমাগম ছিল না। লোকে সভয়চিত্তে রেসিডেন্পি হইতে দূরে পলায়ন 

করিয়াছিল। ঘোড়াগুলি আরোহিশূন্ত হইয়! ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছিল। 

হাতী ও উটগুলিকে উহাদের পরিচালকগণ তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে লইয়া গিয়া- 

ছিল। নদীস্থিত নৌকাগুলি রেসিডেন্সি হইতে অপসারিত হইয়াছিল। এইরূপে 
রেমিডেম্সির নিকটবর্তীর স্থানে লোকের দৈনন্দিন কর্ণ প্রায় বন্ধ হুইয়াছিল। 
দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। অবরোধকারী সিপাহীদিগের 
গোলাবুষ্টি প্রতিদিন অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া! উঠিতে লাগিল । বিরাম নাই-_ 

বিশ্রাম নাই। গোলাবৃষ্টিতে রেসিডেন্সির লোকে উদ্ভ্রান্ত হইয়! পড়িতে লাগিল । 
তাহাদের বাসস্থলে গোলযোগের একশেষ ঘটিল। কুলমহিল। ও বালকবালিকার৷! 

প্রাণ রক্ষার জন্য বেসিডেম্সিতে উপস্থিত হইয়াছিল। এ দিকে যে সকল ভৃত্য 

ইউরোপীয়দিগের পরিচধ্যা করিত, তাহার] পলায়ন করিয়াছিল। ধাঁহার1 এই 

গ্রীক্মগ্রধান দেশে আসিয়। অপরের পরিচর্য্যায় পরিতোধিত হইতেন, গৃহকর্থে 

অপরের উপর নির্ভর করিয়া, স্থখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতেন, তাহার! 

এখন স্বহস্তে আপনাদের গৃহ পরিষফার করিতে লাগিলেন,কুপ হইতে আপনাদের 

জল তুলিয়া! লইতে লাগিলেন, আপনাদের খাছ দ্রব্য পাক করিতে লাগিলেন, 
এবং বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে জীবনধারণের জন্য 
যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদয়ই তাহারা নিজে করিতে লাগিলেন। রেসিডেন্সিতে 

লোকসংখ্য৷ অনুসারে অবস্থিতিগৃহের সংখ্য] অধিক ছিল না। অনেকে একঘরে 
একত্র বাস করিতে লাগিল । অনেককে আস্তাবল আশ্রয় করিতে হইল। এ 

দিকে হাসপাতালের দৃশ্ত সাতিশয় শোচনীয় হইয়া! উঠিল। ইংরেজের1 এক লময়ে 
যেবিস্তৃত গৃহে আহারপানে পরিতৃপ্ত হইতেন, তাহাই এখন হাসপাতাল হইল। 

উক্ত গৃহ সহস! আহতগণে পরিপুর্ণ হওয়াতে, উহ! ইংরেজের সাতিশয় মর্মগীড়ার 
উদ্দীপক হুইয়। উঠিল । কুলমহিলার! সমুদয় কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক আহত- 
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দিগের শুশ্রাষ করিতে লাগিলেন। ইহার! এই দুর্দশা গ্রস্ত জীবদ্দিগকে স্ুশীতল 

পানীয় দিতে লাগিলেন, পাখার বাতাস দিয় ইহাদের শ্রান্তি দূর করিতে 

লাগিলেন, আহতম্থানে পটি বাঁধিয়া, যথানিয়মে ওউধ্ধ দিয়, শাস্তিবিধানে যত্ববতী 

হইলেন এবং স্নেহণীপ আত্মীয়ের স্থায়, গ্রীতিময় পরিজনের স্তাঁয় অপরিসীম 

শ্নি্ধভাব দেখাইয়া, সন্তষ্টিসাধনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন ।* 

এদিকে সিপাহীদিগের অসামান্ত সাহস ও পরাঁক্রমের পরিচন্ন পাওয়া 

যাইতে লাগিল। ্ংরেজদিগের আশ্রয়স্থল ভেদ করিবার জন্ত যে কোন 

স্থানে কামান স্থাপিত হইতে পারে, সেই শ্থলেই উক্ত মারাত্মক অস্ত্র সন্নিবেশিত 

হইল । মসজিদের চূড়া, ধাড়ীর ছাদ ও প্রাচীর প্রভৃতি উন্নত স্থলে লক্ষ্য- 

ভেদকুশল বিপক্ষগণ অবস্থিতি করিতে লাগিল। যখনই শ্বেতকায়গণ তাহাদের 

দৃষ্টিপথবর্তী_ হইতে লাগিল, তখনই তাহার! এ সকলের অন্তরালে থাকিয়া, 
আপনাদের অভ্যস্ত কৌশলের পরিচয় দিতে লাগিল। সিপাহীদিগের কামান 
হইতে মারাআক গোল! নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। হৃুর্যোদয়ের পর তিন ঘণ্টা 

কাল পর্যযস্ত তাহারা অবিরত গোলাগুলির বৃষ্টি করিত। মধ্যাহ্নকালে 

উহার প্রভাব কিয়দংশে শিথিল হইত! অপরাহ্ৃকালে আবার উহার তীব্রতা 

বাঁড়িয়। উঠিত।+ 
এ দিকে ইংরেজেরা আত্মরক্ষার জন্য যথাশক্তি প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। 

কর্মকুশল ও অধ্যবসায়সম্পন্ন মানবের চেষ্টায় এ সময়ে যাহ! হইতে পারে,তাহার 

কিছুই অসম্পন্ন রহিল না। গুলিবুষ্টিনিরোধের জন্য ইংরেজেরা বিপক্ষের সম্মুখে 

প্রাচীর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এাচীর প্রস্তত করিবার উপকরণ ন1 থাকিলেও, 

তাহাদের উদ্মভঙ্গ হইল না। মেহগনি কাঠের টেবিল্ ও অন্তান্ত আসবাব, 

বাক্স, সিন্দুক, বগী, গোষান, আফিসের রাশীরুত কাগজপত্র, অধিক কি কাণ্ধেন 

হে সাহেবের পুস্ত ালয়স্থিত বহুমুল্য হুন্তলিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক এখন অবরুদ্ধ- 

দ্িগের আত্মরক্ষার জন্ট প্রাচীর প্রস্তত করিবার উপকরণ হইল। এক সময়ে 

তাহার! যে সকল দ্রব্যে আমোদিত হইতেন, যে নকল দ্রব্য আবশ্তক কর্ম 
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সম্পাদন করিতেন, যে সকল ভ্রব্যে পরিতৃপ্ত থাকিতেন, এখন সেই সকল দ্রব্য 

বিপক্ষদ্দিগের সম্মুথে স্থাপিত হইল। 

অন্ঠান্ত স্থানে বিপন্ন ইংরেজদিগের মধ্যে যেরূপ উদ্যমে ডি পরিস্ফ,ট 

হইয়াছিল, লক্ষৌর রেসিডেম্সিতেও তাহা পূর্ণ মাত্রায় পরিদৃষ্ট হইল। দেওয়ানি- 
বিভাগের কর্মচারীর সৈনিকবিভাগের কর্মচারীর স্তায় বিপক্ষের আক্রমণ. 

নিরোধে, অন্ত্রপ্রয়োগে, আত্মরক্ষার উপায় অবলঙ্গনে উৎসাহ ও একাগ্রতার 

একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। দিন অতিবাহিত, রাত্রি সমাগত হইতে লাগিল, 

ত'হাদের সৈনিকব্রতের উদ্যাপন হুইল না। ইহার! দ্িদ রাত্রি আপনাদের 

অবলম্বিত কর্মমসম্পাদনের জন্য বিপত্তিময় কর্মক্ষেত্রে সমান উদ্ম, সমান উৎসাহ 

৪ সমান একাগ্রতা! দেখাইতে লাগিলেন । বিপক্ষের৷ তাহাদের সম্মুখে যেরূপ 

ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিল, দুরস্ত রোগও তাহাদের মধ্যে সেইরূপ পরাক্রম 

প্রকাশ করিতে লাগিল : ওলাউঠা, জর, অতিসার, বসন্ত রোগের প্রাছর্তাবে 

াহার1-একান্ত বিব্রত হইয়! পড়িলেন। এতঘ্যতীত তাহাদের মধ্যে খা্ঠ দ্রব্যের 

একান্ত অভাব হইল । অনেক সময় তাহাদিগকে আপনাদের প্রতিপালিত এবং 

আপনাদের শকটসংযোজিত বুষগুলির মাংসে উদরাগ্রির নির্বাপণ করিতে 

হহল। -প্রথর উত্তীপে, গতাস্থ অশ্বের দেহনিঃস্থত পৃতিগন্ধে, দৌরাত্মা- 
কর মশামাছিতে তাহারা নিরতিশয় আকুল হইয়া পড়িলেন। অবরোধ- 

কাৰিগণ তাহাদের উপর প্রতিদিন গোলাগুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল; তাহারাঁও 

নত্যদৃষ্ট ও নিত্যসজ্ঘটিত বিষয় মনে করিয়া, প্রতিদিন উহাতে ভয়শৃন্য হইয়া 

উঠিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন এ ভয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টিতেও উপেক্ষা করিয়া, 
স্থিরভাবে আপনাদের কর্মে ব্যাপৃত রহিলেন। গোলা সকল তাহাদের পদ- 

দেশের সম্মুখে পড়িতে লাঁগিল,তাহার! ভ্রক্ষেপ ন! করিয়া, পরস্পর কথোপকথন 
করিতে লাগিলেন। গুলি সকল তাঁহাদের কেশাগ্রের উপর দিয়! যাইতে 

গাগিল, এঁ বিষয়ে বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি রহিল না। আসন্ন 

মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ এরূপ সাধারণ ঘটনার মধ্যে পরিগ।ণত হুইল যে, উহাতে 

মহিলাগণ ও বালকবাণিকাদিগেরও মনোযোগ রহিল না। জুলাই এবং আগস্ট 

মাসে জন্ম ও মৃত্যু, উভয়ই সমভাবে অবরুদ্ধদিগের মর্্পপীড়ার কারণ হইয়া 

উঠিল। এই সময়ে অনেক শিশুসন্তানের মৃত্যু হইল। অনেকে জন্মগ্রহণ 
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করিল।* কিন্তু বিপক্ষগণ নিরস্তর ভয়াবহ কর্মপাধনে ব্যাপূত থাকাতে প্রস্থাতির 

ও সগ্ভঃ প্র্থত সন্তানের পরিচর্ষ্যার একাস্ত ব্যাঘাত ঘটিল। কাহারও শ্থামী 
নিহত হইয়াছিল। নবপ্রস্থত সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য ছুগ্ধের সংস্থান ছিল 

না। প্রস্ৃতি কাতরভাবে অপরের নিকটে দগ্ধ ভিক্ষা করিতে লাগিল।1 কোন 

সময়ে অবরুদ্ধদ্বিগের শান্তি ছিল না। তাহার! প্রশাস্তভাবে ঈশ্বরের আরা- 

ধনাতেও অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেন না। এ সময়েও তাহাদের গৃহদ্ধারে 

গোল। পড়িয়া ফাটিয়া যাইত, উহার ভয়ঙ্কর শবে তাহাদের প্রশাস্তভাব 

তিরোহিত হইত । £ একদিন গোলার আঘাতে রেমিডেন্সির ছাদের কিয়দংশ 

তাঙ্গিয়। পড়াতে ছয় জন সৈনিক চাপা পড়িল। ইহাদের মধ্যে কেবল ছুই 

জনকে জীবিত অবস্থায় বাহির করা হইল।$ থাগ্ভ ও পানীয় এরূপ ছুশ্রাপায 

হইয়! উঠিয়াছিল যে, মূল্যের দিকে কাহারও দৃক্পাত ছিল না। স্তার্ হেন্রি 
লরেন্দের দ্রব্যাদ্দিবিক্রয়কালে এক ভজন ব্রাণ্ডি হুই শত টাকাম্ন এনং চারিখানি 

ছোট পিষ্টক পঁচিশ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।থ এক একটি ডিম আট আনা 

বা এক টাকার কমে পাওয়! যাইত ন1। কাপড় পরিষার করিবার কোন 

সুবিধা ছিল না । ধোপা বার খানি মাত্র কাপড় কাচিতে দশ টাক] চাহিত। | 

এইরূপে সকল দিকেই অবরুদ্ধদিগের াতনার একশেষ ঘটিল। বিপক্ষের 

গোলাগুলিবৃষ্টি ব্যতীত ইহাদের বসতিস্থলের বিধ্বংসের জন্য কুলা। খনন 

করিতে লাগিল। ই'হারা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিকুল্যা খনন করিতে লাগিলেন । 

এইরূপ জুনের পর জুলাই, জুলাইর পর আগষ্ট মাম অতিবাহিত হইল। এই 
দীর্ঘকালের মধ্যে আগ্গেরাস্ত্রে ঝা ছুরস্ত রোগে প্রায় প্রতিদিনই ইংরেজদিগের 
লোকক্ষয় হইতে লাগিল। তাহাদের প্রধান ইঞ্জিনিয়র নিহত হইলেন। 

তাহাদের প্রধান কমিশনরের পতন হুইল। তাহাদের প্রধান গোলনাজ-_ 
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অযোধ্যা । | ২৫৭ 

সিক্রোরার প্রসিদ্ধ অধিনায়ক আহত হুইয়| পড়িয়া রহিলেন। এ সময়ে 

পুরুষমাত্রেই সৈনিকত্রত অবলম্বন করিয়াছিল। তথাপি তাহাদের বলবৃদ্ি 
হয় নাই। রেসিডেন্পিরক্ষার জন্য ১,৬৯২ জন নিয়োজিত ছিল। ইহার মধো 

৯২৭ জন ইউরোপীয় এবং ৭৬৫ জন ভারতবর্ষীয়। অবরোধের কাঁলে ৩৫* জন 
ইউরোপীয় এবং ১৩৩ জন ভারতবর্ধীয় হত ও আহত হয়।* এতত্যতীত 

রোগে বহুসংখ্যক বালকবালিক। দেহত্যাগ করে।1 ২৩০ জন ভারতবর্ষীর 

পলাইয়! যায় । বহুসংখ্যক বিপক্ষের আক্রমণে বাঁধ দিতে এই অল্পসংখাক 

লোকের সামর্থ্য রহিল না। ইহারা আশান্িত হৃদয়ে স্থানান্তর হইতে 

সাহায্য প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধ 

অতীত হইল। কিন্তু সাহায্যকারী সৈনিকর্দিগের সমাগম হইল না । এই 
সময়ে অঙ্গদ নামক একজন বিশ্বস্ত সিপাহী ইহাদের চরের কর্মে নিয়োজিত 
ছিল। অঙ্গদ দীর্ঘকাল সৈনিকবিভাগে কর্ম করিয়া, ব্রিটিশ কোম্পানির 

নিকটে পেম্সন পাইতেছিল। বিশ্বস্ত অঙ্গন এখন অতিগোপনে স্থানাত্তর 

হইতে সংবাদ আনিয়। দিতে লাগিল। উপস্থিত সময়ে অপরে বুঝিতে ন1 

পারে, এই জন্ত গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় পত্রাদি লিখিত হইত। কিন্ত 

সকলের মধ্যে এই প্রাচীন ভাষার আলোচন। ছিল না। এজন্ত ইংরেজের। 

অতি ক্ষুদ্র কাগজে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে স্বদেশী ভাষায় পত্র লিখিতেন। চরের 

এই পত্র অতিগোপনে নির্দিষ্ট স্থলে লইয়া! যাইত। কোন কোন সময়ে হাসের 
পেনের ভিতরে এই পত্র পুরিয়। দেওয়া হইত'"। পত্রবাহক উহ কাণে গু'জিয়া 
বা অন্ত কোন স্থানে গোপন করিয়া, লইয়া যাইত। লক্ষৌর অবরুদ্ধ ইংরেজের! 

বিশ্বস্ত চর অঙ্গদের নিকটে অবগত হুইলেন যে, সেনানায়ক হাবেলক কাণপুর 

হইতে লক্ষৌর উদ্ধারার্থে যাত্রা করিয়াছেন। এই সংবাদে লক্ষৌর ইংরেজের! 
উৎফুল্ল হইলেন, উৎফুল্লভাবে-_-আশ্বস্তহদয়ে প্রতিদিন হাবেলকের আগমন- 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে তাহাদের আশা 

ফলবতী হইল। প্রায় তিন মাসের পর, তাহারা দূর হইতে সাহায্যকারী 
সৈনিকর্দিগের সমাগমচিহ্ছন দেখিতে পাইলেন। এই সময়ে সমগ্র নগর 

%.:7264776020 2%6 £/5 727/0+22/5 07 %/4 71122), 2. 3. ূ 
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২৫৮. সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

বাঁয়ুসস্তাড়িত সাগরের স্তায় সংক্ষ হইয়া উঠিল। লোঁকে ইতস্ততঃ প্রধাবিত 

হইতে লাগিল। অনেকে আপনাদের বাঞ্চনীয় দ্রব্য লইয়া, পলায়নের 

উদ্যোগ করিল। অবরোধকারী সিপাহীর! পুর্বাপেক্ষা অধিকতর তীব্রভাবে 
গুলিবুষ্টি আরগ্ত করিল। এদিকে হাবেলকের সৈম্ত নগরের পথে পথে 
বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, রেপ্সিডেন্সির সম্মুখে উপস্থিত হইল।* 

ইহাদের বন্দুকের শবে, ইহাদের উতৎসাহব্যঞ্রক আনন্দধবনিতে অবরুদ্ধ 
ইংরেজের! উত্ফুল্লভাবে রেসিডেন্সির চারি দিক হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন । 

বিপক্ষের! তাহাদিগকে লক্ষ্য করিবে, তত্প্রতি দৃকৃ্পাত নাই । বিপক্ষদিগের 

অস্ত্রাধাতে প্রাণাত্ত ঘটিবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা নাই । তাহারা কামানের পশ্চাদ- 

ভাগ হইতে, ভগ্ন গৃহের অন্তরাল হইতে, প্রাচীরের অন্তর্ভাগ হইতে বহির্গত 

হইতে লাগিলেন। মহিলারা রেসিডেম্সির সঙ্কীর্ণ কুঠরী, তয়খান। এবং 

আত্মগোপনের অন্তান্ত স্থল হইতে বাহিরে আসিলেন। আহতগণ হাঁস- 

পাতাল হইতে হামাগুড়ি দিয় বাহির হইণ। উথানশক্তি-রহিত পীড়িতগণ 

আপনাদের শয্যায় উদগ্রীব হইয়া রহিল। সমগ্র রেসিডেন্সি যেন অপূর্ব 
ঘাছুমন্ত্রবলে আপনার সমগ্র অংশ হইতে সজীব মুক্তি বাহির করিতে লাগিল। 

হাবেলক এবং আউট্রাম ২৫শে সেপ্টেম্বর আপনার সৈনিকদল লইয়া অবরুদ্ধ- 
দিগের সম্মুখে মমাগত হইলেন । হাইলাগার সৈনিকগণ সবেগে মহিলাদিগের 

সমক্ষে উপনীত হইয়া, করমর্দনপূর্র্বক তাহাদের পরমন্নেহের ধনগুলিকে 
ক্রোড়দেশ হুইতে ছিনাইয়া লইল, এবং উহাদিগকে আপনাদের বাহুদেশে 

রাখিয়া, প্রগাঢ় প্রীতিভরে মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। এইরূপে শিশুগুলি এক 

সৈনিকের বাহুদেশ হইতে আর এক সৈনিকের বাহুদেশে যাইতে লাগিল। 1 
অবরুদ্ধগণ উৎফুল্লভাবে করমর্দন পূর্বক সমাগত অধিনায়কদিগের সন্বদ্ধন] 

করিল এবং সর্বলোকপালক ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া, এই ঘোর বিপত্তি- 
কালে আপনাদের সাহাধ্যকারীদ্দিগের উপর নির্ভর করিয়া রহিল। 

* ২৫শে সেপ্টেম্বর মধ্যাহুকালে সাহ।য্যকারী সৈনিকদিগের আগমনের নিদর্শন দেখিতে 
পাঁওয়] যায়। বেল! অপরাহ় প।চটায় সময় এই সৈনিকের রেসিডেন্সির পুরোবতীঁ পথ 
দিয়! উপস্থিত হয়। সেনান।য়ক নীল এই পথে নিহত হয়েন। এখন এই পথের নাম নীল. 
রোড হইয়াছে ।--:%/%025 22 21511270715 01 %৫ 11 %. 3, 
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দ্বিতীয় খণ্ড। 

প্রথম মন অধ্যায় | 

দিল্লী। 

দিলীতে ইংরেজপক্ষের সৈন্যের সমাগম--নগর আক্রমণের বন্দোবস্ত--সেন।পতির ঘোষণা. 

গত্র-নগর আক্রনণ-_দিপাহীদিগ্ের পরাক্রম-ইংরেজমৈন্যের উচ্ছ,জ্মথলভাব--রাজপ্রাসাদ 
অধিকার--মোগল তৃপতির স্থানাস্তরে প্রস্থথন_তহার অনরোধ--শাহজাদাদিগের নিধন-_ 

কাণ্ডেন হড্সনের কার্ষোর সমালোচন।--দিনীর অধিবাসীদিগের ফামী-নিকল সনের 

দেহত্যাগ। 

সেনাপতি হাবেলক যে দিন স্তার জেম্ন্ আউট্টামের সহিত লক্ষৌর 
অবরুদ্ধ শ্বদেশীয়দিগের উদ্ধারার্থে সমাগত হয়েন, তাহার কয়েক দিন পূর্বে 
সেনাপতি উইল্সন্কতক মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী অধিকৃত হয়। 

আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজসৈন্ট দিল্লী অধিকার করিবার জন্য সবিশেষ 

চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা! অধিক ছিল না! যুদ্ধোপকরণেও 

তাহাদের বলবুদ্ধি হয় নাই। তাহারা দিল্লী অবরোধ করিতে গিয়া, আপনারাই 

বিপক্ষগণকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল। শেষে তাহাদের সংখ্যা বন্ধিত হয়। 

যুদ্ধোপকরণেও তাহারা অধিকতর বলসম্পন্ন হইয়া উঠে। গঞ্জাবের প্রধান 

কমিশনর তাহাদের সাহাধ্যার্থে সৈন্ত ও কামান ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন। 
প্রসিদ্ধ বুদ্ধবীর নিকল্মন্ তাহাদের উদ্দারার্থে আত্মজীবনের উৎসর্গ করিবার 

জন্তই যেন, দিল্লীতে উপস্থিত হয়েন। সাহসী সেনানায়ক নিবিলি চেথ্থার্লেন্ 

যদিও আহত হইয়াছিলেন, তথাপি এখন নঙ্কপ্পিত কার্যযমাধনের জন্য পূর্বের 

্তায় উৎসাহযুক্ত এবং পূর্বের স্তায় শ্রমপরায়ণ হয়েন। ৬ই সেপ্টেম্বর মিরাট 

হইতে একদল সৈন্ত আগমন করে। রাজা গোলাপ সিংহ জম্মু হইতে যে সৈন্য 

পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা তদীয় তনয়কর্তৃক প্রেরিত হয় 

মিরাঁটের সৈনিকদলের উপস্থিতির ছুই দিন পরে এঁ সাহায্যকারী সৈনিকগণ 

ইংরেজের শিবিরে পদার্পণ করেন। এইপ্নপে সহায়সম্পন্ন হইয়া, সেনাপতি 



২৬০ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

দিল্লী অধিকার করিবার জন্য যাবতীয় বিষয়ের আয়োজন করেন। সৈন্ত, 

গোলাগুলি, বন্দুক, কামান প্রভৃতির যাহা কিছু এ সময়ে স্থানান্তর হইতে 

প্রেরিত হইতে পারে, সমুদয়ই ইংরেজের শিবিরে পু'ছে। সেপেগ্বর মাসের 
গ্রারভে এইরূপে যাবতীয় বাঞ্চনীয় বিষয়ের সমাগম হয়। সেপ্টে্র মাসের 

প্রারস্তেই ইংরেজসৈস্ঠ প্রকৃতরূপে মৌগলের রাজধানী অবরোধ করে। 

প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বেয়ার্ড ম্মিথ নগর আক্রমণের সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া- 

ছিলেন; প্রধনি সেনাপতি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হুইয়া, সৈনিকদিগের প্রতি 
আদেশপত্র প্রচার করিলেন। এই পত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, এখন 

সৈনিকদ্দিগের যথোচিত সাহস, কর্মক্ষমতা ও বীরত্বগ্রকাশের সহিত ধীরতা- 

প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইয়াছে । সৈনিকেরা যেন আপনাদের এই সকল 

অত্যন্ত গুণ হইতে বিচ্যুত না হয়। তাহার! যেন সর্বদা ইঞ্জিনিয়ারদিগের 
সাহায্য করে। পরিখাখননেই হউক, কামানসন্নিবেশেই হউক, প্রাচীর 

নির্শাণেই হউক, কোন বিষয়েই যেন তাহাদের কোনরূপ ওঁদাস্ত না জন্মে। 

গোলন্দাজেরা ইতঃপুর্কে সবিশেষ পাঁরশ্রম ও কৌশলের সহিত আপনাদের 
কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে, এখনও যেন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রমসাধ্য এবং 

পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কৌশলময় কর্মসম্পাদনে প্রস্তত থাকে। ইহার পর 
তিনি সৈনিকদিগকে এই ভাবে সাবধান করিয়। দিলেন যে, তাহারা যেন 

কোন সময়ে উত্তেজনায় অধীর না হয়। বিপক্ষগণ সাতিশয় নিদ্দিয়ভাবে 

নরহত্য। প্রভৃতি করিয়াছে বটে, কিন্ত ইহা! মনে করিয়া, তাহার। যেন অসহায় 
নারী ও বালকবালিকার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না৷ করে এবং কোনরূপে 

যেন তাহাদের জীবননাশে উছ্ভত না হয়। 

অতঃপর ইংরেজ আপনাদের অত্যন্ত কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিতে উদ্যত 

হুইলেন। সময়ের পরিবর্তনে সামরিক -প্রণালীর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। 
বিজ্ঞান এ বিষয়েক্স উন্নতিসাঁধনের প্রধান সহায় হইয়াছিল। যাহারা সভ্য ও 

পরথ্ডিত ৰলিয়া জগতে আদর লাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞান আজ্ঞাবাহক পরিচারকের 
ম্যায় নান৷ বিষয়ে তাহাদের অভীষ্টকর্সাঁধনে সাহাষ্য করিতেছে । জগতের 

যাবতীয় উন্নতিসাধক কর্শের স্যাম সভ্য মানব আপনাদের স্বত্রেণীর সংহারেও 
বিজ্ঞানের সাহাষ্য গ্রহণ করিয়াছেন । উপস্থিত সঙ্কটকালে ইংরেজ, বিপক্ষের 
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বলক্ষয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক কৌশলের সহিত কার্য আর্ত করিলেন। তাহাদের 

দূলে ৬৫০* জন সৈনিক ছিল। ইহার মধ্যে তাহাদের সজাতির সংখ্যা ১,২০। 
এই সৈনিকদল প্রায় ৩০,০০০ হাজার বিপক্ষের ক্ষমতানাশে উদ্ভত হইল ।* 

পূর্বে দিল্লীর যে বিবরণ দেওয়! হইয়াছে, তাহাতে উহার অবস্থিতিস্ল, 
উহার প্রাচীর, উহার ভিন্ন ভিন্ন তোরণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে । 1 ইংরেজ 

ভিন্ন ভিন্ন তোরণের দিকে কামানস্থাপনে উদ্ধত হইলেন। কাশ্ীর এবং 

মোরী দরওয়াজ। তাহাদের লক্ষ্য হইল। ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে কামান 

সন্নিবেশিত হইবে বলিয়! স্থির হইল। এ দিন সেনাপতি উইল্মন্ সৈনিক- 
দিগের মধ্যে উদ্দীপনাময়ী ভাষায় পূর্বোক্ত আদেশপত্র প্রচার করিলেন। এ 
দিন সারংকালে ইঞ্জিনিয়ারের! নির্দিষ্ট কর্মমনাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। $ রাত্রিকাঁলে 

কামানস্থাপনের সরঞ্জাম উটে বোঝাই করিয়। লইয়া! যাওয়া হইল। গোরুর 

গাড়িতে গোল! বারুদ ইত্যাদি প্রেরিত হইল। পশ্চাতে বৃহৎ কামানসমূহের 
এক একটি চন্লিশটি বলদে পরিচালিত হইতে লাঁগিল। কামানের গাড়ির 

শবে, চালকদিগের কোলাহলে অতিশয় গোলযোগ ঘটিল। বিপক্ষের এই 

গোলযোগেও আক্রমণকারীদিগের উদ্দেশ্ত বুঝিতে পারিল না। তাহাদের 

কামান সকল নীরবে রহিল। তাহাদের ধন্দুক নিশ্চেষ্টভাবে থাকিল। তাহা- 

দের পরিচালকগণ যেন কিছুই হয় নাই ভাবিক্া, সর্বপ্রকার ওদাস্তের পরিচয় 

দিল। বিপক্ষের এইরূপ নিশ্চেষ্টভাব দেখিয়া, ইংরেজের! উৎসাহযুক্তহদয়ে 

চারি স্থানে কামান স্থাপন করিলেন। এই সকল কামান হুইতে নগরের দিকে 

গোলাবৃষ্টির আরস্ত হইল। ১৩ই সেপ্টেম্বরের অপরাহ্ণ পর্য্যস্ত এরূপ তীব্রবেগে 
গোলাবৃষ্টি হইল যে, উহাঁতে প্রাচীরের ছুই স্থান ভগ্ন হইয়া গেল। অতঃপর 
এ তগ্রস্থান দ্দিয়া, সৈনিকদলের অভিযানের প্রস্তাব হইল। গ্রস্তাবানুসারে 
কার্ধ্য করিতে বিল্ঘ ঘটিল না। দৈনিকগণ পাচ দলে বিভক্ত হইল। চারি 

দলের চারি গন অধিনায়ক আপনাদের সৈন্ঠ লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাত্রা 
করিলেন। সর্ধশেষ-অর্থাৎ পঞ্চম দল প্রথম দলের সাহায্যার্থে রহিল। 

জজ পাপা এ. আপলাত | ৯৯ 
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1 উপস্থিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ দেখ। 
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২৬২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাঁস। 

বিপক্ষের! সংখ্যায় অধিক ছিল । অস্ত্রাদিতেও তাহারা শক্তিসম্পন্ন ছিল। 

তাহাদের অধিনায়ক বখত, খাঁও সামরিক কৌশলে অভ্যন্ত ছিলেন। কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খল! ছিল না। বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় 

নাই। ইংরেজসৈগ্ত অপেক্ষা নান! ব্ষিয়ে হীনবল হইলেও, সিপাহী! যুন্ধ- 
স্থলে আপনাদের ঘখোচিত সাহগ ও বীরত্ব দেখাইয়াছিল। তাহার! আপনাদের 

খ্যাবুদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থানের উত্তেজিত সিপাহীদ্লকে সাদরে আহ্বান 

করিয়াছিল। আমন্ত্রণপত্রে তাহাদের কবিত্বের নিদর্শনও পরিব্যক্ত হইয়াছিল । 

ভাবুক কবির স্যার তাহার বিভিন্ন স্থানের পিপাহীদিগকে সম্বোধন করিয়া 

বলিয়াছিল যে, বসন্ত ব্যতিরেকে যেমন গোলাপ বিকশিত হয় না, দুগ্ধ ব্যতি- 

রেকে যেমন শিশুর উৎফুল্লভাৰ থাকে না, তোমাদের সমাগম ব্যতিরেকে 

আমাদের হৃদয়ও সেইরূপ উৎফুল্প হইতেছে না।* এইরূপ কবিত্বময়ী গাথা 

রচন। করিয়া, তাহার! স্থানান্তরের ভিন্ন ভিন্ন দলকে মোগলের প্রসিদ্ধ রাজ- 

ধানীতে আপিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টায় মহিমাস্বিত মোগলের 
সমক্ষে বিশাল সৈম্তসাগরের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই সৈনিকেরা আপনাদের 

শিক্ষাদাত। ইংরেজের সমক্ষে শিক্ষার সবিশেষ পরিচয় দিতে ক্রি করে নাই। 

ইংরেজ ইহাদের সাহস, ইহাদের রণকৌশল, ইহাদের বীরত্ব দেখিয়া পুলকিত 

হয়েন এবং ইহাদের পরাজয়েও গুণের প্রশংসা করিয়া, বীরপুরুযোচিত উদার 

প্রকৃতির পরিচয় দেন। 1 

১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রি তিনটার সময়ে ইংরেজের ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল প্রস্তত 

হইল। উধাঁকালে ইহারা নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাঁগিল। ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষের পার্থ তেজন্বী শিখ, সাঁহসী সিপাহী, দৃঢ়কায় 
গুর্খা আপনাদের সমরকৌশলের পরিচয় দিবার জন্য স্থান পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিল। যাহারা এক সময়ে চিনিয়াবালার চিরপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের 

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারাও এখন ইংরেজের রাজ্যশাসনগুণে 
সেই শক্রতা বিস্থৃত হইয়া, ইংরেজের জন্যই আত্মজীবনের উৎসর্গ করিতে দৃঢ় 

* 41172127%) 17412) 25776727774. 21. £/, 226. 
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প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল।* ইংরেজ এইরূপে শ্বদেশের ন্যায় বিদেশের বারপুরুষগণে 

বলসম্পন্ন হুইয়া, পরাক্রান্ত বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। + 

সেনানায়ক নিকল্সনের আদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় দল নগরের অভিমুখে 

অগ্রসর হইল। দিপাহীরা এমন তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ করিল, এমন 

পরাক্রমের সহিত ইট ও পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে ইংরেজসৈন্ঠ পরিখার 

নীচে মই রাখিয়৷ প্রাচীরের ভগ্ন স্থানে উঠিতে প্রথমে সমর্থ হইল না, শেষে 

তাহাদের প্রয়াম সফল হইল। দুই তিন খানি মই ফেলির। সাহনিক সৈনিক- 

দিগের কেহ কেহ গ্রাচীরে উঠিতে লাগিল। সিপাহীদিগের গুলিতে ইহাদের 

একজনের পতন হইলেও অপরে নিরস্ত হইল না। ইহার! কাশ্মীর তোরণের 

নিকটবর্তী এই ভগ্ন স্থান অধিকার পুর্বক মেইনগার্ডে উপস্থিত হইল। 

* 70616 74275 0/ ৫ 5০//75 421 1% /7/1/6, £, 299, খ। সিংহ ন।মক এক 

জন শিখসর্দ।র চিনিয়াবালায় ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে ইনি 

দিল্লীতে ইংরেজের পক্ষে থাকিয় যুদ্ধ করেন ।--4/:%/2) 6707 177. 1724, 277. /, 610, 

71015 

1 দিনীর যুদ্ধে যে সকল শিখ সৈনিক দেহত্যাগ করে, তাহাদের মধ্যে হুবাদার রতন 
সিংহ সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রতন সিংহ পাতিয়।লাবাসী শিখ । ম্বাস্থযভঙ 
হওয়।তে ইনি গবর্ণমেণ্টের সৈনিকদল হইতে অবসর লইয়াছিলেন । যখন পঞ্জাবের গরথম 
পদ1(তিদল দিল্লীর নিকটবর্তী হয়, তখন উক্ত দলের অধিনায়ক দেখিলেন (ষ, বৃদ্ধ রতন সিংহ 
দুইখানি তরবারি হস্তে লইয়। পথের পার্থখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। রতন সিংহ সৈনিক- 
দলের সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। অধিনায়ক প্রথমে সম্মত হইলেন না। রতন সিংহ কহিলেন--. 

“কি! আমার পুরাতন দল আমাকে ফেলিয়। দিলীতে যুদ্ধ করিতে যাইবে? আশা করি, 
আপনি আম।র পুরাতন শিখদিগের পরিচাঁলন।র জন্য আমাকে পুনর্ববার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে 
দিবেন। আমি আপনাদের জন্য এই দ্ুইখানি তরবারি ভাঙ্গিব।” অধিনায়ক বৃদ্ধ শিখের 
এইরূপ তেজন্থিতা ও প্রভুতক্তি থিয়া, তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন । এই বুদ্ধহুবাদার 
যুদ্ধে যার পর নাই সাহস দেখাইয়াছিলেন। ১ল! ও ২রা আগষ্ট যখন সিপাহীর। অবিশ্রান্ত- 
ভাবে গুলিধুষ্টি করিতে থাকে, সুবাদারের দলের ইংরেজ অধিনায়ক যখন দেহত্যাগ করেন, 
তখন বুদ্ধ স্ুবাদার সেই গুলিবুষ্টির মধ্যে এক লক্ষে প্রাচীরে উঠিয়া, বিপক্ষদিগকে কহিয়া- 
ছিলেন ২-_-“্যদি কেহ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, সে কাপুরুষের ম্যায় এক স্থানে ছাড়াইয়! 

গুলিবৃষ্টি না করিয়া, এই খানে উপস্থিত হউক। আমি পাতিয়ালার রতন সিংহ।” ইহা 

কহিয়। তিনি প্রাচীর হইতে লাফ।ইয়। পড়িয়া, ক্জীপন্াার দলের লোকের মহিত বিপক্ষদিগের 

নধো গিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ তৎকর্তৃক ত।ড়িত হইয়ছিল। 
যে দিন প্রতঃকালে দিল্লী আ।ক্রাস্ত হয় সেই দিনেও বুদ্ধ সুবাদ।র একদল আক্রমণক।রী 

সৈনিকের পুরোভাগে ছিলেন । কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি সাজ্বাতিক আঘাত প্রাপ্ত 
হয়েন। তাহার দলের জমাদার দয়াল দিংহ তাহার পার্থে দেহত্যাগ করেন'।_-£07% 
£1782%5) /077-0%2 12275 2% 2414. 02%. 2.7 26১ 914. 



২৬৪ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

দ্বিতীয় দল এই সময়ে কাবুল দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হুইয়। বিপক্ষদিগের 
পরাক্রম খর্ব করিয়া ফেলিল। এই স্থানে ইংরেজসৈন্য যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত 

হইয়াছিল। সিপাহীর! এরূপ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল যে, তাছাদের 

নিক্ষিপ্ত গুলির পর গুলির আঘাতে ইংরেজপর্ষের সৈনিকদিগের অনেকে 

দেহত্যাগ করিয়াছিল। তথাপি শেষে ইংরেজসৈন্ত অভীষ্ট স্থান অধিকার করে। 

কাবুল দরওয়াজ। অধিকৃত হইলে, নিকল্দন্ লাহোর দরওয়াজার দিকে 

অগ্রসর হয়েন। এই দরওয়াজার পথের উভয় পার্খববস্তী বাড়ীতে মিপাহীগণ 

অবস্থিতি করিতেছিল। উক্ত পথে যাইবার সময়ে সাহসী যুদ্ধবীরগণের 

অনেকেই দেহত্যাগ করিল। সেনানায়ক নিকল্সন্ও সাজ্ঘাতিকরূপে আহত 

হইলেন। তাহাকে সৈনিকনিবাসের চিকিৎসালয়ে লইয়া যাওয়৷ হইল। 

এদ্দিকে তৃতীয় দল বারুদে কাশ্মীর দরওয়াজা উড়াইয়! দিবার আয়োজন 

করিল। হোম, শ্মিথ, কারমাইকেল, হাবিলদার মধু প্রভৃতি সাহসী সৈনিকের 

বারুদের বস্ত। দরওয়াজার নীচে রাখিল। এই কার্ষ্যে কারমাইকেল নিহত 

এবং হাবিলদার মধু আহত হইল। অতঃপর সল্কেন্ড নামক একজন সৈনিক- 

পুরুষ সন্নিবেশিত বারুদস্ত,পে আগুন দিবার জন্য দেশলাই হাতে লইয়া, প্রস্তুত 

হইল। কিন্তু উহ প্রজ্বালিত হইতে ন1 হইতে সেও সাজ্ঘাতিক আঘাত পাইল। 

ভূপতিত হইবার সময়ে এই সাহসী সৈনিক পুরুষ আর একজনের হাতে দেশলাই 

দ্িল। এই সৈনিকের নিকটে অন্ত একজন দীড়াইয়াছিল, গুলির আঘাতে 

তাহার পতন হইল। যাহার হাতে দেশলাই দেওয়া হইয়াছিল, বিপক্ষের 

নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাহারও প্রাণাস্ত হইল । অন্ত সৈনিক দেশলাই জালাইয়৷ 

বারুদ দিল। মুহূর্ত মধ্যে দরওয়াজা নই হইল। বাকুর্দের আগুনে অনেক 

দিপাহী দেহত্যাগ করিল। সল্কেন্ডের পার্থ হাবিলদার তিলক সিংহ আহত 

হইয়াছিল। রামহেত নামক একজন সৈনিক দেহত্যাগ করিয়াছিল। এতত্যতীত 

অন্য ছয় জন ভারতবাসী সৈনিক আপনাদের সাহসের একশেষ দেখাইয়াছিল। 

এই কার্যসাধনে ইংরেজসৈনিকের পারে ভারতবর্ষীয়, সৈনিকেরাও -স্থিরভাবে 

যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়াছিল, কেহ কেহ সেই যুদ্ধস্থলে অনস্ত নিজ্রায় 

অভিভূত হইছিল (*% | 

রর দিন নি ৬ 12422, 442. 



দিল্লী । ২৬৫ 

কিন্তু চতুর্থ দল তৃতীয় দলের ন্যায় কৃতকার্য হয় নাই। ইহারা নগরের 
উপকণ্ঠবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ নামক স্থান হইতে বিপক্ষদিগকে তাড়িত করিয়া লাহোর 

দূরওয়াজা অধিকার করিতে অসমর্থ হয়। জন্মুর সৈনিকদল সর্ধপ্রথম এই 
স্থানের আক্রমণে নিয়োজিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার! সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 
গলায়ন করে। সেনানায়ক বীড গুর্খাদিগের সহিত কামান লইয়া, বিপক্ষদিগের 

সন্থথে আগমন করেন। কিন্ত তিনিও আহত ও পরাজিত হয়েন। নীবিলি 

চাম্বার্লেন স্বয়ং আহত হইয়াও এই সময়ে সিপাহীদিগকে বাধা দিবার আয়ো- 
জন করেন। তাহার আদেশে সশস্ত্র রক্ষকের! হিন্দুরাওর গৃহের ছাদে সঙ্সি- 

বেশিত হয়। অনেক আহত সৈনিক বন্দুক হস্তে করিয়া, প্র স্থানে থাকে। 
দিপাহীগণ রীড্কে পরাজিত করিয়াছে, এমন সময়ে অন্ততম সেনানায়ক হোপ, 
গ্রান্ট সেনাপতি উইল্সনের আদেশে কয়েক শত শিখ ও ইউরোপীয় সৈনিক 
লইয়া তাহার সাহাষ্যার্থে অগ্রসর হয়েন। বিপক্ষ সিপাহীর! আপনাঁদের সাহস 

ও পরাংক্রমের একশেষ প্রদর্শন করে। সুশিক্ষিত ইংরেজ বীরপুরুষের! ইহাদের 

অমামান্ত সাহস ও অদ্ভুত রণকৌশল দেখিনা অতিমাত্র বিস্মিত হয়েন। ক্রমে 
দিপাহীদ্দিগের কামান হইতে গোঁলাবৃষ্টি কমিষা আইসে। শেষে তাহার! 

ইংরেজপক্ষের চতুর্থ দলকে বাধা দিতে নিরস্ত হয়। 

এইব্ূপে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজসৈন্তের প্রয়াস অনেকাংশে সফল হয়। 
তাহারা প্রাচীর ভেদ পূর্বক নগরে প্রবেশ করে। সেনাপতি উইল্সন্ অশ্খে 
আরোহণ পূর্বক এক হস্তে দিল্লীর মানচিত্র লইয়া নগরে সমাগত হয়েন। 
প্রধান ইঞ্জিনিয়ারও উৎ্ফুল্লভাবে নগরে গমন করেন। সেনাপতি এবং তাহার 

সহচরবর্গ নগরমধ্যবর্তী স্কিনারের গৃহে সেই রাত্রি যাপন করেন * 

পরদিন যুদ্ধের গোলধোগ--কামানের গর্জন, বন্দকের শব্ব, ধূমজনিত 

অন্ধকার, গোলাগুলিবৃষ্টির ভয়াবহ দৃষ্ত প্রায় অন্তহিত হয়। এই দিনে 

ইংরেজের নৈনিকেরা অন্তরূপে আপনাদের জিগীষার তৃপ্তিসাধন করে। 

* স্কিনারনামক একজন ফিরিঙ্গী কর্তৃক এই গৃহ নিশ্িত হয়। ন্ষিনীর প্রথমে মোগল 
সম্রাটের দরবারে কর্ম করিতেন। লর্ড লেক দিল্লী অধিকার কবিলে, স্িনার ইষ্টইগিয়! 
কোম্পানির সৈনিকবিভাপে কর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে ইহার পদোন্নতি হয়।--497% 
9982775) £07/-076 )/22752% 27226. 17771. 2. 2242, 7102, 
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২৬৬ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

মোগলের প্রদিদ্ধ রাছ্ধানী অনেক বহুমূল্য দ্রব্যে পরিপুর্ণ ছিল। স্বর্ণ, 

রৌপ্য, মণি, বন্ত্র, প্রভৃতি মূল্যবান্ পদার্থে উহার সমৃদ্ধি বহুকাল হইতে 
লোঁকসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই সমৃদ্ধি বিজয়ী সৈনিকদিগের পক্ষে 

লোভনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু রজত, কাঞ্চন প্রভৃতি অংশতঃ 

স্থানান্তরিত বা সংগোপিত হইয়াছিল। যাহার! দিল্লী হইতে পলায়নে উদ্যত 

হইয়াছিল, তাঁহারা উহা! সঙ্গে লইয়্াছিল। কেহ কেহ পুনঃপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় 
উহা! মাটিতে পুতিয়া রাঁখিয়াছিল। কিন্ত অন্ত এক পদার্থের সংগোপনে 

ইহাদের তাদৃশ মনোষোগ হয় নাই। কাল, সাদা! বাঁ সবুজ রঙ্গের স্ুরাঁপূর্ণ 
বোতল অধিবাদীদিগের অনাদরণীয় হইলেও ইংরেজপক্ষের সৈনিকদিগের 
সাতিশয় লোভনীয় ছিল। যে পানীয়ে এক সময়ে তাহাদের অবসাদ অস্তহ্থিত, 

উদ্ভম উদ্দীপিত ও সাহম সংবদ্ধিত হইত, অন্য সময়ে তাঁহাতেই তাহার! সর্ধাংশে 

নিশ্চেষ্ট। নিক্িয় ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িত। ১৫ই সেপ্টেম্বর মহানগরী 

দিল্লীতে ইংরেজপক্ষের সৈনিকদলের এই দশা ঘটিল। দিল্লীর কিয়দংশ অধিকার 
করিয়াই, এই সকল সৈনিক দোকানপাট লুঠ করিতে লাগিল এবং বিলুঠিত 
সূরা আগ্রহসহকারে উদরম্থ করিয়া, উহার তীত্রতেজে প্রায় জ্ঞানশৃন্য হুইয়! 
পড়িল। ইংরেজ সৈনিকদিগের ্তাঁয় পঞ্জাবের দৃঢ়কায় শিখেরাও স্ুরাঁপানে 
প্রমত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা রহিল না, অধিনায়কের 
আদেশীনুসীরে কার্ধ্য করিতে আগ্রহ দেখা গেল না। স্ুুরাঁপানে সকলেই 
উচ্ছং্ঘল, সকলই স্বপ্রধান, সকলই নীতিজ্ঞানশৃন্ত হইয়া পড়িল। এক জন 
ইংরেজ অধিনায়ক (কাণ্তেন হড্সন ) লিখিয়া! গিয়াছেন__“আমার জীবনে এই 
প্রথম বার ইংরেজজসৈনিকদিগকে বারংবার তাহাদের অধিনায়কের অনুসরণে 
অসম্মত হইতে দেখিয়াছি।”* অন্য একজন সদাশক্র ইংরেজ এ সময়ে স্বয়ং সুরা 

প্রমত্ত ইংরেজদিগের উচ্ছঙ্খলভাব দেখিয়া, দ্বণা ও লজ্জার সহিত উহার উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন।1 মেনাপতি উইল্সন্ সৈনিকদ্দিগের মধ্যে এইরূপ শৃঙ্খলা- 
হাঁনি দেখিয়া! চিন্তিত হয়েন। সেনাপতি হাবেলক কাঁণপুরে আপনার সৈনিক- 
দিগকে স্ুশৃঙ্ঘলভাবে রাখিবার জন্ভ মদের বোতল দকল কমিশরিয়েটের 

% 72)6152 9625 21250121625 226 2 71%215) £, 206. 

প 11712%) 17712727127, 794. 44. 2. 444. 
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কর্মচারীদিগের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি উইল্নন্ ইহা না 
করিয়! ১৬ই সেপ্টেম্বর যাবতীয় সুরা নষ্ট করিতে আদেশ 'দিলেন। দিল্লীর 
রাজপথে স্ুরাক্রোত প্রবাহিত হইল। ন্ুরাপূর্ণ শত শত বোতল ভগ্ন হইয়] 
রহিল। উহার মধ্যস্থিত তরল পদার্থে পথ কর্দমাক্ত হইল। যে দ্রব্য 
চিকিত্মালয়ে রুগ্ন ও আহতদিগের নিরতিশয় আবশ্তক ছিল, তাহা! পথের ধুলি- 
রাশিতে বিলীন হইল ।* 

১৫ই সেপ্টেম্বর ইংরেজের সৈনিকদল উত্তেজক মদ্দিরার প্রভাবে এইরূপ 
প্রমত্তভাবে ছিল। বিপক্ষ সিপাহীগণ যদি স্থযোগ বুঝিয়া, অভীষ্টসাধনে উদ্যত 

* রবার্টস্ নামক এক জন সৈনিক (পরে লর্ড রবার্টস্; ইনি ভারতবর্ষের প্রধান্ 
সেনাপতি হইয়াছিলেন ) এই সময়ে দ্বিলীর সৈনিকদলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ষে, 
কেহ কেহ উত্তাপে এরং অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লাস্ত হইয়া) সুর। পান করিয়াছিল বটে, 
কিন্ত তিনি এই দিন ক।হাকেও সুরপানে প্রমত্ত হইতে দেখেন নাই 1--/92 79855 
£77//-0%2 74275 2% 772)2, 724. 4. 2. 243, %০%. কিন্ত অপর লেথকের। সাধারণতঃ 

সৈনিকদিগের প্রমত্তভাবেরই বর্ণনা করিয়৷ গিয়াছেন। 
১৪ই স্নে-প্টম্বর নগরের অন্যন্প অংশ ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। অস্ত্রাগার 

রাজপ্রাসাদ, মেলিমগড় এবং নগরের অন্যন্য জনবছল স্থ(ন দিপাহীদিগের অধিকারে ছিল।--- 
974 2:2627%5) £97%/-0%2 01275 £% 27742, 102, 42 240-242. 

বৃদ্ধ মোগল ভূপতির একজন কর্মচারী (ইহার বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত হইবে) এই 
সময়ে দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন । তিনি লিখিয়! গিয়াছেন--“১৪ই সেপেম্বর ইংরেজসৈন্থ 
কাঁশ্ীর তোরণ দিয়া) নগরে প্রবেশ করে। তাহারা কোতওয়ালি এঘং জুম্মা মস্জিদ পর্যন্ত 
অগ্রসর হয়। কতিপয় সওয়ার কোতওয়ালি হইতে ইংরেজপক্ষের অগ্রগামী সৈনি কদিগের 
মধ্যে গেল! চাল।ইয়াছিল। উহাতে তাহাদের পঞ্চাশ জন হত ও আহত হয়। সিপাহীর। 
জুম্মা! মস্জিদে থাকিয়া, ইংরেজসৈন্যের গতিরোধ করে। ইহাতে উক্ত সৈনিকগণ কাশ্মীর 
তোরণে ফিরিয়। যায় 12700 22246 27772622597 £% 74147) 2 27477 

£* 70. জুম্মা মস্জিদ নগরের মধ্যভাগে অবস্থিত। সম্রাট শাহ জাহান কর্তৃক উহা নির্দিত 

হয়। ইংরেজসৈম্ত কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইলে এক ব্যক্তি অসস্তে।ষের সহিত উক্ত মস্জিদের 
প্রাচীরে চক্ দিয়া এই ভাবে একটি কবিত। লিখিয়। গ্রিয়াছিল।-- 

“আহবঘোষণাপরে দেখি ঘোর রণ 
ভগব।নে, সৈম্ভগণে ড।কে ঘন ঘন। 
কিন্তু শেষে জয়লাভ হ'লে যুদ্ধস্থুলে, 
ন1 স্বরে ঈশ্বরে নাহি মানে সৈম্তদলে | ূ 

এই হুদৃশ্ত মস্জিদ অতঃপর বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড লয়েন্গের 
চেষ্ট(য় এই অসঙ্গত শ্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই ।-4414/655 9% 44724%25%714/%55 

17 17%4252. 6) 7077. 0729%) ৫৮ £%6 441777/%47 76247. ০1 £%6 44547 :5০242// 

0/72%222) 7%% ৫67477)) 909, 
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হইত, যদি ইংরেজপক্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিখা, কিছু বুদ্ধিকৌশলের পরিচ্ী দিত, 
তাহা হইলে ১৫ই সেপ্টেপ্বর তাহাদের অভিনধিত কর্মসম্পাদনের স্থযোগ 
ঘটিত। তাহাদের এই সুযোগে ইংরেজকে যার পর নাই বিপদাপন্ন হইতে 

হইত। কৃষ্খগঞ্জ এখনও তাহাদের অধিকারে ছিল। লাহোরতোরণ এবং 

মহানগরীর মধ্যবর্তী বহুসংখ্যক বাড়ী তাহাদের হস্তে রহিয়াছিল। পাহাড়ের 

উপরিস্থিত সৈনিকনিবাঁসে ইংরেজের অতি অল্পমাত্র দৈনিক অবস্থিতি করিতে- 

ছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ পীড়িত ছিল। এদিকে নগরের মধ্যভাগে 

ইংরেজের সৈনিকদল বিশৃঙ্খলভাবে রহিয়াছিল। উপধুক্ত সেনাপতির প্রতিভা- 

বলে পরিচালিত হইলে, সিপাহীগণ ইংরেজের সমগ্র সৈনিকদ্লকে বিপন্ন করিয়া 

বুদ্ধ মোগলের জয়পতাকাস্থাপনে বোধ হয়, অসমর্থ হইত না। ফলতঃ ১৫ই 

মেপ্ম্বর দিশ্লীস্থিত ইংরেজের সম্মুখে করালকাদধিনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। 

এই মেঘমালা হইতে অশনিপাত হওর। অনভ্তব ছিল না। ইংরেজের ভাগ্যবলে 

এই কাদধিনীর করাল ছায়ার বিল হয়। বিপক্ষ নিপাহীদিগের জয়লাভ 
শেষে তাহাদেরই পরাজয়ের সোপানস্বরূপ হইয়া উঠে। 

১৫ই সেপ্টেম্বর বিন! বিপত্তিতে অতিবাহিত হইল। সেনাপতি উইল্দন্ 
অপর সাহায্যকারী সৈনিকদল ব্যতিরেকে দিল্লীর অন্থান্ত স্থান আক্রমণ 

করিবেন কিনা, ভাখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার সহযোগীর! পশ্চাদ্- 

গ্রমনের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এক শত বতদর পূর্বে লর্ড ক্লাইব্ ভারতে 
ইংরেজের আধিপত্যস্থাপনগ্রপঙ্গে বলিয়াছিলেন-_“এক স্থানে স্বিরভাবে থাক 

বিপত্তিজনক, পশ্চাদ্গমন সর্বধনাশের কারণ।” দিল্লীর ইংরেজ সেনাপতি 

এখন এই কথার গুরুত্ব বুঝিলেন, সুতরাং তিনি সৈনিকদ্দিগকে অভীষ্টকর্ম- 

সাধনে অগ্রসর হইতে আদেশ দ্বিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বরের প্রভাতকাল 

ইংরেজের সমক্ষে গ্রশান্তভাবে দেখ। দিল। দিল্লীর ইংরেজেরা এই দিনে 

পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর আশ্বস্ত হইলেন। ছুই দিন পূর্ব্ণে বিপক্ষ দিপাহীগণ 
ইংরেজের চতুর্থ সৈনিকদণকে পরাজিত করিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হটাইয়া 

দিয়াছিল। ৯৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে তাহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া- 

ছিল। কৃষ্ণগঞ্জ ইংরেজের অধিকৃত হইল। উহার নানাবিধ অপূর্ণ অস্ত্রাগার 

ইংরেজের অধিকারে আগিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর সায়ংকালে ইংরেজসৈন্ত দিল্লীর 
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পথে পথে যুদ্ধ করিতে করিতে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে 

লাগিল। মিপাহীর1 ইহাদিগকে বাধা দিতে নিরন্ত থাকিল ন1!। গৃহের 
ছাদ, জানালা, দরওয়াঁজ! প্রভৃতি হইতে ইহাদের উপর তীব্রকেগে গুলিবৃদ্ট 

হইতে লাগিল। ১৮ই লাহোর দরওয়াজা অবিকার করিবার চেষ্টা হইল। 

কিন্তু সিপাহীগণ বাড়ীর উপর হইতে অলক্ষ্যভাবে গুলিবৃষ্টি করাতে ইউরোপীয় 
দৈন্ধ এরূপ ভীত ও অবসন্ন হুইয়। পড়িয়াছিল যে, তাহারা অগ্রসর হইতে সম্মত 

হইল ন। ইহাতে সেনাপতি উইল্সন্ চিন্তিত হইলেন। তাহার মস্তিফ্ষের 
প্রত্যেক ভাগ, ধমনীর প্রত্যেক অংশ, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ অবসন্ন হইয়। 
পড়িল। এক দিন পরে তাহার এইরূপ অবসাদ, এইরূপ অশান্তির অবসান 

হইল। ২৭শে সেপলেম্বর ইংরেজ লাহোর দরওয়াজা, জুম্মা মস্জিদ, আজমীর 
দরওয়াজা অধিকার করিলেন। এ দিন সত্াটের প্রাসাদে তীহাদের জয়- 
পতক] উড্ডীন হইল। 

যদিও দিল্লীর স্থানে স্থানে বিপক্ষ সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল, তথাপি 
এঁ মহানগরীতে ইংরেজের প্রাধান্তপ্রতিষ্ঠা় কোনরূপ ব্যাঘাত হইল না। 
২*শে সেপ্টেম্বর. ইংরেজ মোৌগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর অধিপতি হইলেন। 
তাহারা আপনাদের জয়লাভের জন্য পৃথিবীর অমরনিকেতনে-_ প্রসিদ্ধ 

দেওয়ান-ই খানে পাঁনভোজন করিয়৷ আমোদিত হইলেন। * 
দিলী অধিকৃত হইল। বিপক্ষ সিপাহীগণ ভগ্মোৎসাহ হইয়া পড়িল। 

অধিবাধিগণ আপনাদের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইয়া স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইল। 

ইংরেজ সৈনিকগণ এখন প্রতিহিংসাতৃপ্তির সুযোগ দেখিতে লাগিল। যে 
স্থানে তাহাদের অসহায় কুলকামিনীদিগের শোণিতপাত হইয়াছিল, নেহাস্পদ 
সন্তানদিগের দেহাংশ বিচ্ছিন্ন হুইয়! গ্রিয়াছিল, তাহারা এখন সেই স্থানের 
অধিকারী হুইয়াছিল। তাহাদের সশস্ত্র বিপক্ষগণের অনেকে এখন সেই স্থানে 
ৃত্যুমুখে পাতিত বা সেই স্থান হইতে নিফাশিত হইয়াছিল। তাহারা এখন 

* মোগল সত্্াট্দিগের খাম দরবারগৃহ-দেওয়ান-ই খাস খেত মর্খর প্রত্তরে নিন্মিত 
এবং বিবিধ কারুকাধ্যে খচিত। ছাদের ত্বত্ত গুলিও মন্থর প্রস্তরের। এই দরবারগৃহে 
হুপ্রসিদ্ধ মযুরসিংহাসন স্থাপিত ছিল। দেওয়ান-ই খামে এই কথ ক্ষো৭্িত হুইয়াছিল-_ 
“যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে; তাহা হইলে উহ! এই) উহ! এই, উহ! এই”--- 2890 47478 
45777245912 ৫%/7%/0 2% 2)6/%2) ঠ, 44. 



২৭০ দিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহার প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগে কাতর হইল না । এ দিকে 
শিখ সৈনিকেরাও সম্পন্তিলুষ্ঠনে ব! অধিবাসীদিগের নিধনে তাহাদের ৃষটাস্তের 
অন্থবর্ভী হইল। মোগলের রাজধানী ইংরেজদিগের স্তায় শিখদিগেরও বিদ্বেষ- 
ভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। মোগলের আদেশে তেগবাহাছুর যে স্থানে নিহত 

হইয়াছিলেন, গোবিন্দ সিংহ যে স্থানের অধিবাসীদিগের বিপক্ষতায় একান্ত 

নিপীড়িত হুইয়াছিলেন, বাদ যে স্থানে কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়া, আত্ম- 
বিনর্জন করিয়াছিলেন, সেই স্থানের বিষয় তাহার! বিস্বৃত হয় নাই। আপনা- 
দের চিরমান্ত, চিরভক্তিভাজন ধর্ম গুরুদিগের শোচনীয় দশার সহিত দিল্লী এবং 

মোগলের নাম তাহার্দের মানদপটে একহত্রে গ্রথিত ছিল। তাহার! দিল্লী 
এবং মোগলের নামে উত্তেজিত হইত, ঘ্বণার ভাব প্রকাশ করিত এবং প্রতি- 

হিংসার আবেগে অধীর হইয়া পড়িত। স্থৃতরাং ইংরেজ ও শিখ, সমভাবে 
আপনাদের বলবতী হিংসার পরিতর্পণে অগ্র্র হইল। যাহারা এক সময়ে 
ইংরেজের নিধনে লিপ্ত ছিল, কুগনাঁরী ও বালকবালিকার শোণিতে যাহাদের 
হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছিল, স্তায়াহগসাঁরে তাহার! দয়ার পাত্র না হইতে পারে। 
কিন্তু যাহার। কখনও ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে নাই, ইংরেজের 
নিফাশনে বা নিধনে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, সংসারের শান্তিময় পথ হইতে 

পরিত্র্ হয় নাই; যাহারা আপনাদের উত্তেজিত, সশস্ত্র সজাতিগণ কর্তৃক 

নিপীড়িত.ওহবসর্বস্থ হইয়াছিল, জন্মভূমির প্রতি অপরিসীম অন্থরাষ্ষ, প্রযুক্ত 
যাহার! সভয়ে, উদ্বিগ্নচিত্তে এবং একান্ত কাতরভাবে উচ্ছঙ্খল, সৈনিকগণে 

পরিপূর্ণ বিপত্তিময় নগরে বাম করিতেছিল, তাহাদের জীবনের দিকে দৃষ্টি 
রাখা এ সময়ে ইংরেজ সৈনিক পুরুষদিগের একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু এই 

“পবিত্র কর্তব্যের পালনে সকলে মমভাবে মনোযোগী হয় নাই। প্রচ বিপ্লবের 

সঙ্ঘাতে অসৎ ব্যবস্থার সহিত অনেক সৎ ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়। উদ্ধত লোকের 

সহিত অনেক নিরীহ লোকেরও শোঁণিতপাত হইয়া থাকে। প্রায় সকল 

দেশের বিপ্লবেই এই ভয়াবহ মারাত্মবকভাবের নিদর্শন লক্ষিত হয়। দিল্লীর 

বিশ্লবে ইহ! বিশিষ্টন্মপে লক্ষিত হইয়াছিল। যাহার! কোনরূপে শাস্তির ব্যাঘাত 

জন্মায় নাই* ইংরেজসৈনিকের সঙ্গীনে তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ, তরবুঁরিতে দেহ 

বিচ্ছিন্ন বা বন্দুকের গুলিতে মন্তি বিদীর্ঘ হইয়া গিয়াছিল।- দিল্লীর প্রাচীরের 



| ২৭১ 

মধ্যে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহারা! সকলেই এখন ইংরেজপক্ষের ইউ- 
রোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের নিকটে শক্র সুতরাং বধ্য বলিয়া! পরিগণিত 

হইয়াছিঙ্।* শীস্ত, অশাস্ত, উদ্ধত ও অনুদ্ধত, অপরাধী ও নিরপরাধ, সকলকেই 
সমভাবে এই মহাঁপাপের ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। দিল্লীর অধিকারের 
পর প্রথম কয়েক দিন এইরূপে নিরীহ, নির্দোষ লোক বন্দুকের গুলিতে ঝা 
অন্তরূপে মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। সাহস ও রণকৌশলে প্রসিদ্ধ ইংরেজ বীর 
পুরুষগণের মধ্যে অনেকে এই নিন্দনীয় কর্মের ভার স্বয়ং গ্রহণ না করিলেও, 
উহার অন্থমোদন করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই | যুদ্ধে যাহারা বিকলাঙ্গ এবং 
রোগে যাহার! একাস্ত অবসন্ন হুইয়। পড়িয়াছিল, তাহাদের প্রতিও এ সময়ে 
দয়া প্রদশিত হয় নাই। বিপক্ষগণ প্রায় এক শত আহ্ত ও রুগ্ন সিপাহীকে 
আপনাদের শিবিরে ফেলিয়! গিয়াছিল। কাগ্ডেন হডস্নের সৈনিকেরা এই 
নিঃসহাঁয় জীবদিগের সকলকেই বধ করে। কতকগুলি আহত সিপাহী 
মোগলের প্রনিদ্ধ দরবারগৃহের বারেন্দায় শুইয়াছিল। ইংরেজের সঙ্গীনের 
আঘাতে ইহাদেরও প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার এই 

সময়ে লিখিয়াছিলেন-_-“তরবারির আঘাতে একজন সিপাহীর ছুই হাত কাটা 
গিয়াছিল, শরীরে বন্দুকের গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল । পেটের ছুই স্থানে সঙ্গীনের 
আঘাত লাগিয়াছিল। এই ব্যক্তি তখনও জীবিত ছিল। একজন ইংরেজ- 
সৈনিক, কন্দুকের গুলিতে এইরূপ ছূর্দশাগ্রস্ত এবং এইক্ধপ নিঃসহায় ও 

নিরবলম্ব লৌকেরও মস্তিষ্ক বাহির করিয়া দেয়। ইহা! দেখিয়া আমার যে 

কিরূপ ত্বণা ও লজ্জার উদ্রেক হুইয়াছিল, তাহা বণিবার নয় |”; কিন্তু 
সৈনিকেরা এতদ্দেশীয় মহিলাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। 
বাঁলকবালিকারাঁও ইহাদের অন্ত্রাথাতের বিষয়ীতৃত হয় নাই। অজ্ঞাতসাঁরে 
কোন কোন নারীর উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্ত জাতসারে কোন 
রূপ অত্যাচার ঘটে নাই। পক্ষান্তরে উত্তে্ধিত মুসলমানের! মস্জিদ প্রভৃতি 
নিভৃত স্থলে লুক্কার়িতভাবে থাকিয়া, ইংরেজসৈন্ের উপর গুলি চালাইয়াছিল। 

্ তি 13266725 2৮729-0%6 4275 21475. 791, 2, 2,245, 
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ইহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে কতিপয় ইংরেজ ও এদেশীয় সৈনিকের প্রাণাস্ত 
হয়। ইহাদের আত্মগোঁপনের স্থল বিধ্বস্ত এবং ইহারা ধৃত ও নিহত হয়। 
এই ঘটনায় দিল্লীর লোকে এরূপ শঙ্কিত হয় যে, অতঃপর কেহ ইংরেজপক্ষের 
কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের চেষ্ট]! করে নাই। 

দিল্লীর প্রাসাদ অধিকৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন বৃদ্ধ খাহাঁদুর শাহ 
ইংরেজের হস্তে পতিত হয়েন নাই । ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহার রাজধানী আক্রান্ত 
হয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ইংরেজ খন টাদনীর চক প্রভৃতি অধিকার 

করেন, তখন সেনাপতি বখত খা আর কোন উপায় না দেখিয়া, পলায়নে ককৃত- 

সঙ্কল্প হয়েন। তিনি প্রাসাদে গিয়া, বুদ্ধ বাঁহাঁছর শাহকে কহেন ষে, যর্দিও 

তাহার রাজধানী বিপক্ষের হস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি এখনও অনেক 

স্বানে তাহার অতীষ্টসিদ্ধির পথ সুগম রহিয়াছে । তাহার নামে এবং তাহার 
উপস্থিতিতে অনেকে উৎসাহযুক্ত হইয়া! বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তত 
ইইবে। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহীস-লেখক কর্ণেল মালিসন এ সম্বন্ধে এই, তাঁবে 
লিখিয়াছেন যে, যদি বাহাছ্র শাহ আপনার পূর্বপুরুষ বাবর বা হুমায়ুন 

অথবা আকবরের ন্যায় দৃঢ়তীসম্পন্ন ও উদ্যমশীল হইতেন, তাহা হইলে বখত, 
খার অনুরোধ ব্যর্থ হইত না। কিন্তু বাহাছুর শাহের কিছুমাত্র তেজস্বিতা বা 
দূঢ়ত। ছিল না। বার্দক্যে তিনি একাস্ত অবসন্ন হুইয়৷ পড়িয়াছিলেন । যুদ্ধের 
সময়ে তিনি সম্ভবতঃ অপরের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলত্বরূপ রহিয়াছিলেনন& অব- 

রোধের সময়ে সিপাহীদিগের অধিনায়কের তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিত। 
তাহাদের পরাজয়ের সঙ্গে এই কর্তৃত্বও বিলুপ্ত হয়।* 

ইংরেজ এঁতিহাসিক এই ভাবে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের দুরবস্থার উল্লেখ 

করিয়াছেন। বখত্ খা বিফলমনোরথ হইলেন। তিনি পরদিন দেখা করিবেন 
বলিয়া, বাহাদুর শাহের নিকটে বিদায় লইলেন। এই সময়ে অন্য এক প্রধান 
ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইনি বখত, খাঁর পথে না! গিয়া, বৃদ্ধ 
বাহাঁছরকে আপনার দিকে রাখিতে উদ্যত হইলেন। 

মীর্জা! এলাহি বক্স বাহাছুর শাহের আত্মীয় ছিলেন। ভূপতির জোষ্ঠ পুত্র 

* 17121/650%, 172:270 14442), 7০. 47. %, 74 
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দারা বথ্তের সহিত ই'হার কণ্তার বিবাহ হইয়াছিল। বথ্ত খ! চলিয়া গেলে 
এলাহি বব বুদ্ধ ভূপতিকে আপনার বাড়ীতে আনিলেন। এই স্থার্দে তিমি 
ভূপতিকে বুঝাইলেন থে, উত্তেজিত সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহার যাওয়া উচিত 
নহে, গেলে তাহার পরাজয় এবং অনিষ্ট ঘটিবে। হূর্দশাগ্রস্ত বৃদ্ধ তাঁহার কথা 

শুনিলেন। অতঃপর তিনি এলাহি বঙ্ষোর বাড়ী হইতে জীক্বৎ মগ ও তাহার 
পধ্চাশবর্ষবয়ন্ব পুজ্রের সহিত হুষায়ুনের সমাধিভবমে উপনীত হইলেন। ধিনি 
রাজা হইতে তাড়িত হইয়া ছুঃখ ও ছুর্গতির একশেয ভোগ করিয়াছিলেন এবং 

ধাহাঁরা রাঁজপদে প্রস্তিষঠিত হইয়া, মন্ত্রীদিগের ষড়যন্ত্রে রাজভোগের সুখ হইতে 
চিরদিনের জন্ত বিচ্ছিন্ন হুইয়াছিলেন, তাহাদের দেহ এই স্থানের মৃত্তিকাগর্ডে 
শায়িত রহিয়াছিল। হুমাঞুন ব্যতীত গাঁজিউদ্দীনবর্তৃক নিহত দ্বিতীয় আলমণীর় 

এই স্থানে রহিয্লাছিলেন। এখন এই স্থানে সর্বশেষ মোগল ডুপতিরও ১৮৪ 
আশার অবসান হইল। 

গর্ব রলীব আলির কথা বলা হইয়াছে। এই ব্যক্তি হ্ড্স্গ সাহেবের দি 
হস্ত শ্বরূপ ছিল। দিল্লীর কোথায় কি হইতেছে, বিশ্বস্ত রজীব আলি তারায় 
সংবাদ লইয়া, হড্সন সাহেবকে জানাইত 1 এ স্ময়ে দিল্লীর নক সন্্াস্ত 
ব্যক্তি ইংরেজদিগের পক্ষে ছিলেন। মুদ্দী জীবনলাল এই ছুঃসময়ে ইংরেজের 
যথোচিত উপকার করিয়াছিলেন ।* যাহা হউক বৃদ্ধ ভূঁপতি হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে 
অবস্থিষ্ঠি করিতেছেন নিয়া, রজীব আলি মীর্জা এলাহি বক্পকে কহিগ যে, 
তিনি বেন ২৪ ঘণ্টাকাল ভূপতিকে এ স্থাঁলে রাখেন । এলাহি ৰগ্ধা দেথিয়াঁ- 
ছিলেন যে, ইংরেজের পরাক্রম অনিবার্য । তাহাদের জয়লাত হইয়াছে এ 

সময়ে ছুপডিকে ইংরেউজর হত্তে সমর্পণ করিতে পারিলে, তিনি বিজয়ী 
ইংরেজের মস্তোধসধিনে সর্থ হইবেন । সুতরাং রজীব আলির সহিত তাহার 

সহজেই সন্সিলন বটিল'। তিনি রজীব আলির বথায় সম্মত হইলেন। এ দিকে 
রজীব আর্গি কাণ্তেন- হ্ড্সনকে এই সংবাদ দিল। হ্ড্সন্ সাহেব অবিলদ্বে 

ভূগতিকে ধরিবার জন্ত পেনাপতি উইল্পনের অনুমতি চাহিলেন। সেনাপতি 

এই বলিগ্না'অনুমন্তি দিলেন যে, ভূপতির প্রতি যেন কোনরূপ অপৎ ব্যবহার 
০ | 

% শু 527 064227562/2%2 4:26. 42548202444 272%27%47, 2 25 ১৮ 

| | | | ৩৫. 



২৭৪ সিপাহীয়ুদ্ধের ইতিহাঁস। 

এবং তাঁহার জীবনের যেন কোনরূপে হানি না করা হয়। কাণ্ডেন হড্সন্ 
তাহার ৫০ জন মাত্র সৈনিক লইয়া, রজীব আলির সহিত অশ্বীরোহণে হুমায়ুনের 
সমাধিক্ষেত্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। | 

নির্দিষ্ট স্থলের নিকটে উপনীত হইয়া, কাপ্তেন হড্সন আপনার সৈনিক- 

দিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। অতঃপর রজীব আলি এবং তাহার 

একজন পহচর জীন্নৎ মহলের নিকটে গমন করিল। ছুই ঘণ্টাকাল 
অতিবাহিত হইল। কাণ্ডেন হড্দন্ ছুই ঘণ্টাকাল উদ্বিপ্নভাবে চরের আগমন- 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার উদ্বেগ দুর্ম*হইল। জীন্নৎ মহল 
দেখিয়াছিলেন যে, যদি তাহাদের জীবনরক্ষা হয়, তাহা হইলে এ সময়ে 

আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। তিনি এ বিষয়ে ভূপতিকে সম্মত করাইয়্াছিলেন। 
সুতরাং রজীব আলির অভীষ্ট নিদ্ধ হইল। রজীব আলি আসিয়া সংবাদ 
দিল, হড়্ন্ যদি নিজমুখে বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট ভূপতিকে কোনরূপে বিপদগ্রস্ত 
করিবেন না, তাহা হইলে তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন। কাণ্ডেন হড্সন্ 
সম্মত হইলেন। 

অবিলম্বে বস্ত্রাচ্ছাদিত যানে জীন্নৎ মহল বহির্গভ হইলেন। তরুণবয়ন্ধ 

জোয়ান্ বখ্ত তাহার অন্গুগমন করিলেন। তাহার পর বৃদ্ধ ভূপতির পাক্ধী ধীরে 
ধীরে আসিতে লাগিল। কাপ্ডেন হড্সন্ নিক্ষোধিত তরবারি হুন্তে লইয়া, 
ইহাদের প্রতীক্ষায় সমাধিভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত ছিলেন। তৈমুরের 
ধশধর এখন ভীতচিত্বে, কাতরভাবে তাহার নিকটে সমাগত হুইলেন। এই 

দৃশ্ত মানবের প্রধান শিক্ষার বিষয়। যাহারা মোগলের ক্ষমতা, মোগলের 

আধিপত্য, মোগলের সমৃদ্ধি, মোৌগলের সুখসৌভ্যগ্যের বিষয় ভাবিয়া 
দেখিয়াছেন, তাহার! এই দৃষ্তে নশ্বর মানবের অদৃষ্টচক্রের অভাবনীয় আবর্তন 

দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। লোকে ধাঁহার নামে সর্ধবিষয়ে উৎসাহিত হইত, 
যাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে ব্যগ্র হইয়। উঠিত, ধাহার গৌরবে আপনা্দিগকে 
গৌরবযুক্ত বোধ করিত, বার্ধক্যে, ঘটনাবলীর অভিঘাতে, সর্ধোপরি অনিবার্ধ্য 
নিয়তির অপরিবর্তনীয় বিধানে যিনি পূর্বতন ক্ষমতা হইতে পরিত্রষ্ট হুইয়া- 
ছিলেন। যিনি অপরের ক্ষমতা ও উৎসাহের অদ্বিতীয় অবলম্বনম্বব্ূপ ছিলেন, 

তিনি এখন শ্রীতিম়ী প্রণয়িনী, পরমন্নেহাম্পদ পুত্র এবং আপনার জীবনভিক্ষার 
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জন্ত সাতিশয় দরীনভাবে একটি অধস্তন ইংরেজ সৈনিক পুরুষের নিকটে সমাগত 
হইলেন। যাহার উদ্দেশে এক সময়ে “দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো! বা” ধ্বনিতে 
চারি দিক পরিপূর্ণ হইত, সেই মহাপরাক্রাস্ত, সর্বজনমান্ত সম্রাটের বংশধর এখন 
এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পাতিত হইলেন লোকে ইংরেজের অসীম শক্তিতে 
স্তম্ভিত হইল। -বুদ্ধ ভূপতির বহুমংখ্যক অনুচর কোঁনরূপে বাঁধ! না দিয়া, 

সেই মহাঁশক্তির নিকটে ভীতিবিহ্বলচিত্তে মস্তক অবনত করিল। 

কাণ্ডেন হড সন্, বাহাদুর শাহকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহিলেন । ভূপতি 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি হড্সন্, বাহাদুর কি না? এই প্রশ্নের যথাযোগ্য 

উত্তর প্রদত্ত হইল। অতঃপর ভূপতি তাহার এবং তদীয় স্ত্রী ও পুজ্রের জীবন- 
রক্ষা সপ্বন্ধে ষে প্রতিশ্রুতি কর! হইয়াছিল, হুড্সন্ সাহেবকে তাহা নিজমুখে 
বলিতে অন্থরোধ করিলেন। অনুরোধ রক্ষিত হইল। এই সময়ে হড্সন্ সাহেব 
দৃঢ়তার সহিত কহিলেন যে, ভূপতি যদি পলায়নের চেষ্টা করেন, তাহা! হইলে 
তিনি তীহাকে কুকুরের মত মারিয়! ফেলিবেন।* ভূপতি অতঃপর কাণ্ডেন 

হড্সনের হস্তে ছুইখানি তরবারি সমর্পণ করিলেন। কান্তেন হড্সন উহা! আপনার 

আরদালির হস্তে দিলেন। অনন্তর বাহাছুর শাহ, জীন্নৎমহল এবং জোয়ান- 

বখ্তকে নগরে আন হইল। ইহাদের গান্ধীর পার্খে বহুসংখ্যক অনুচর 

ছিল। ইহারা ক্রমে সরিয়। গেল.। দিল্লীর প্রসিদ্ধ টাদনী চক দিয় যখন পাক্কী 

যাইতে লাগিল, তখন লোকে বিন্মস্ববিমূঢ় হুইয়! নির্বাকৃতাবে উহার প্রতি 

ষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। ভূপতি স্ত্ীপুত্রের সহিত নগরে সমানীত এবং প্রধান 

সিবিল কর্মচারী সপ্ডার্ম সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইলেন । 

কাণ্তেন হড্সন্ যদ্দি ধীরভাবে ও সৌজন্তসহকারে ভূপতিকে বন্দী বারি 

এবং তাহার কাধ্য যদি এ খানেই পরিসমাপ্ত হইত, তাহা হইলে তিনি 

ইতিহাসে সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কর্তব্যম্পাদনে 

বীরত| ব। মৌজন্তের পরিচয় দ্রিতে পারেন নাই। ইংরেজ এতিহাসিক এ 

সন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন-_“বাহাছুর শাহকে কুকুরের মত গুলি করিয়! 

মারিতে বা কদাইখানার ষাঁড়ের শত নিপাতিত করিতে আদেশ দিতে এই 

* 17759) 77/106 17275 44 1/4/2) £. ০6, 
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সাহসী সৈনিকের হৃদয় উৎফুল্ল হইতে পারে |. কিন্ত তাহাকে তদীম্ম প্রন্কত্ির 

অন্রূপ কর্ম সম্পাদন করিতে দেওয়া, হয় নাই। তাহার বন্দী শো্নীয়- 

দশাগ্রত্ত এবং অক্ষম, যুদ্ধ পুরুষ | ইনি কুপরাস়র্শ পরিচালিত ও ঘটনাজোতে 

ভীসমান হইয়াছিলেন। ্রীজ্রোত সংঘতগাবে, রাখিতে ই'হার কোন ক্ষমতা 

ছিল না। তাহার নামে অনিষ্টকর কর্ম অসিত হইয়াছিল। এইরপ ক্ষীণথ- 
প্রাণ জীবের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করা, নারীহত্যা অপেক্ষা! অধিকতর 

পুকুষোচিত কর্ম নয়।”* অন্ত একজন এঁতিহাসিকও কাণ্ডেন হভ্সনের 

এইরূপ ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। কাণ্ডেন হড্সন ভূপতির প্রতি অসন্মান- 
প্রদর্শনে প্রতিধিন্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এইরূপ প্রতিষেধের প্রতি মনোযোগী 

হয়েন নাই ।1 হড্নন লাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভূপতি বৃদ্ধ এবং 
অক্ষম। ভহার নামে তদীয় পুত্রের অসভ্যজনোচিত অত্যাচার করিয়াছিল। 

তথাপি কাণ্ডেন হড্সন্ এই বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিকে জীবিত বা মৃত অবস্থার 

আনিতে চাহিয়াছিলেন। $ তিনি বাহাদুর শাহের নিকটে যে তরবারি প্রাইয়া- 

ছিলেন, তাহার একখানি পর্বাক্রাস্ত নাদির সাহের ছিল। আর একথানি 
সম্রাট জাহাগীর ব্যবহার করিতেন। কণ্ডেন হড্সন্ দ্বিতীয় খানি জী্রীমতী 
মহারাণীকে উপহা'র দ্রিবার জন্য রাখিলেন। & 

কিন্তু কাপ্তেন হড্সনের মৃগয়াছগরাগ ইহাতেই অন্তহিত ৫ না। এখনও 

বৃদ্ধ তৃপ্তির পুত্রগণ অথব। নিকট আত্মীক্মগণ লুক্কায়িতভাবে ছিলেন। হভসন্ 
সাহেব, বিশ্বস্ত চর__-একচক্ষু রজীব আলির নিকটে ই'হাদের সংবাদ পাইলেন। 
এ দিকে এলাহি বক্স ই'হাপ্দিগকে বন্দী করিবার আয়োজন করিলেন। 
এই উভয় ব্যক্তি দিল্লীর সপ্রাটপরিবারের অন্তু এবং দিলীর সম্রাটের 
সহিত আত্মীয়তাহ্থাত্রে আবদ্ধ ছিল। এখন এই ছুই জনই তাহণদেন্স আত্মীয় 
দিগের অধোগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া ছিল। গা তিন জন শাহন্কাদা--সীর্জা 

খাঁজের সলতান, মীর্জা মোগল, এবং মীরা ইরা বৃদ্ধ মোগল ১৪ 
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অবরোধের স্থল--সমাধিভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কাণ্ডেন হড়সন্ ই'হা- 

দিগকে ধরিবার জন্য সেনাপতি উইল্সনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি, 
কাপ্ডতেন হডসনের প্রন্কতি জানিতেন। সুতরাং তিনি অনুমতি দিতে দোলায়- 

মানচিত্ত হইলেন, শেষে সেনানায়ক নিকল্সনের আগ্রহে অনেক কষ্টে 

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দ্রিলেন। কাপণ্ডেন হড্সন্ একশত সৈনিক 

পুরুষ এবং তাহার সহযোগীর লহিত পুনর্ধার হুমায়ুনের সমাধিভবনের অভিমুখে 

ধাবিত হইলেন। রজজীৰব আলি ও এলাহি বক্স অশ্বরোহণে উক্ত স্থলে গমন 
করিল। শাহজাদাদিগের মুক্তির কোন উপাক্ন রহিল না। ই'হাদের অনেক 

গুলি সশস্ত্র অন্ুচর এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। সর্বাপেক্ষা সাহসিক শাহজাদা 

আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব অপর ছুই জনের 
মনঃপৃত হইল ন1। বুদ্ধ পিতার দৃষ্টান্ত ই'হাদিগকে জীবনরক্ষার জন্ত কাণ্ডেন 
হুড়সনের নিকটে করুণাভিক্ষায় প্রবর্তিত করিল। ছই ঘণ্টাকাল ইহারা 
বিজেতার নিকটে কাতরভাবে এইক্নপ প্রীর্থন। করিলেন, কিন্তু কাণ্ডেন হ্ভসন্ 
কিছুতেই এই প্রার্থনাপুরণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিন জন শাহজাদা। 
বিজেতার মহান্থভাবতার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসষর্পণে প্রস্তত হইলেন। 

রথের মত গোবাহিত বস্তরাচ্ছাদিত যাঁনে তিনটি রাজকুমার আপনাদের 
অবস্থিতিস্থল হইতে বহির্গত হইলেন। তাহারা কাপ্তেন হডসনের নিকটে 
আগমনপূর্ববক বাহিরে কোনরূপ ভয়ের চিহ্ন না দেখাইয়া, কাণ্তেনকে গস্ভীর- 
ভাবে সেলাম করিয়া! কহিলেন যে, অবশ্ত আদালতে তাহাদের বিষয়ে রীতিমত 
বিচার হইবে। কাণ্ডেন হভসন্ প্রত্যভিবাদন করিলেন, কিন্ত কোন উত্তর 

দিলেন না। হার বিশ্বাম জন্ষিয়াছিল যে, রাজকুমারগথ তাহাদের অসহায় 

বালকবালিক এবং কুলনারীর শোৌঁণিত পাত করিয্বাছেন। স্থতরাং তিনি 
গাহাদ্দের শোণিতপাতে কৃতসন্বল্প হইয়াছিজেন। বলবততী প্রতিহিংসার আবেগে 
তাহার কোষল 'মনোরৃত্তি এ সময়ে নিতান্ত অকার্যকর হইয়া গঞ্তিয়াছিল। 
তিনি সর্ধ্ প্রথম. অন্ুগমনকারী, সশস্ত্র লৌরুদিগের অন্তরগ্রহণে উদ্যত হইলেন । 
এ সময়ে ইংরেজের ক্ষমতা দর্শনে লৌকের সাহস অন্তর্িত হইয়াছিল। লোকে 
স্াটের প্রাসাদে ইংরেজের জয়পতাঁক| উড্ডীন দেখিয়াছিল, হুতরাং ইংরেক্ের 

বিক্দ্ধাচরণ করা অসংসাহমিক কর্দ্দ বলিয়। মনে করিয়াছিল। হুডসন্ সাহেব 
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অনুচরদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দ্িলেন। আদেশ প্রতিপাদ্গিত 

হইল। কাপ্তেনের সৈনিকের! ইহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র, ঘোটক ও যানাদি 

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একত্র করিল। 

অবশেষে কাণ্ডেন হড়সন্ চালকদিগকে নগরের টি রথ চালাইতে 
আদেশ দিলেন। তাহার লৈনিকগণ ঘানের পার্থে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্যক 
লোক নির্ধাকৃভাবে ই'হার্দের অন্থুগমন করিল। রথ নগরের সমীপবর্তী 
হইল। কাণ্ডেন হড়্সন্ আপনার সৈনিকদ্দিগকে সম্বোধন পূর্বক পার্বতী 

লোক শুনিতে পায়, এই ভাবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, এই শাহজাদার৷ 

নরঘাতক। ইহার আমাদের কুলমহিল! ও বালকবালিকাঁদিগকে বধ করিয়াছে। 
গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছান্থুসারে এখন ইহাদ্দিগকে শস্তিভোগ করিতে হইবে। ইহা 
কহিয়া, তিনি শাহ্ঙ্জাদাদদিগকে রথ হইতে নাষিয়া, নিয়ভাগের গান্রচ্ছদ খুলিত্রে 

আদেশ দিলেন। শাহজাদার! কম্পিতহৃদয়ে আদেশ পালন করিলেন । অবশেষে 
তাহাদিগকে পুনর্বার রথে চড়িতে আদেশ দেওয়া হইল। অনস্তর কাণ্ডেন 
হড্সন্ আপনার উদ্দেশ্ঠসাধনে উদ্ধত হইলেন। হার সওয়ারগণ তদীয় 
আদেশ পালন ন! করিতে পারে, ইহা৷ ভাবিয়াই হউক, অথবা তিনি স্বয়ং 
আততারী বধ করিয়া, প্রতিহিংসার তৃপ্তিতে আমোদিত হইবেন, এই ইচ্ছাতেই 
হউক, কাণ্ডেন হড়সন্ এক জন সওয়ারের হস্ত হইতে পিস্তল লইলেন এবং 
আপনার নিরস্ত্র বন্দীদ্িগকে নিজ হস্তে গুলি করিয়) বধ করিলেন। অতংপর 
তিনি আপনার শিকার লইয়! হষ্টচিত্বে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। সাধাঁরণে 
দেখিতে পায়, এই জন্ত কোতয়ালির সম্মুখে নিহত রাছ্বকুমারদিগের দেহ রাখ! 

হইল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশে শিখগুরু 
তেগ বাহাছরের বিচ্ছিন্ন দেহ যে গ্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, শাহাজাহ!দিগের শবও 
সেই স্থানে সাধারণের দৃষ্টপথবর্তী হইল। ইহাতে দ্বিঘাংন্থ শিখগণ যেরূপ সন্ত 
হুইল, কাণ্তেন হডসনের স্তায় হিংসাশীল ইংরেজ্জও সেইরূপ সস্তোষ লাভ করি- 
লেন। শব কয়েক দিন কোতয়ালিতে রহিল, অবশেষে উহা! গলিত ও পুতি- 

গন্ধময় হইলে স্বাস্থ্যের অনুরোধে স্থানাস্তরিত ও সমাহিত হইল। 

কাণ্তেন হভ্ষন্ নিঃসন্দেহ প্রতিহিংসার আবেগে এই কর্ম করিয়াছিলেন, 
আত্মপক্ষের নিধনে ধাহাঁরা একান্ত সম্তাপিত হয়, তীহার। যদি আততায়ীর 
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গুরুতর অপরাধের প্রতিশোধের জন্ত একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে, তাহা! হইলে 
তাহাদের নিকটে প্রায়ই কোমল মানসিকবৃত্তির সন্মান থাকে না। কাণ্ডেন 
হড়লনের নিকটেও দয়া, মহানুভাবত! গ্রতৃতির এইরূপ সম্মানহানি ঘটিয়াছিল। 

কাণ্তেন হডসন্ সাহমী বীর পুরুষ । শাহজাদাদিগের এক জনের প্রস্তাব যদি 
কার্যে পরিণত হইত, কাণ্তেন হডজন্যদি সম্মুখসমরে অরাতি নিপাত করিতেন, 

তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার ছিল না। সর্বপ্রথম তিনি যে 

কার্ধ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় বীরত্বের নিদর্শন পরিলক্ষিত হুইয়াছিল। 

তিনি রাজকুমারদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সশস্ত্র অন্থুচর- 

গণের নিরস্ত্রীকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি এ সকল অনুচরকে রাজকুমার- 

দিগের যান হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যদি অবরুদ্ধদিগকে 
বৃদ্ধ ভূপতির ন্ায় রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিতেন, তাহা! হইলে তদীয্ 
অমামান্তমাহসসহকত বীরত্ব গৌরবাদ্বিত হইত। কিন্তু তিনি সাতিশয় নির্দয়- 

ভাবে আপনার নিরস্ত্র, নিঃলহায় ও একান্ত নিরবলম্ব বন্দীদিগের প্রাণসংহার 

করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার বীরত্বগৌরব রক্ষিত হয় নাই। তাহার কর্দে 
কোন কোন রাক্পুরুষ সে সময়ে উত্তেজনা প্রযুক্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন 
বটে,* কিন্ত তিনি স্বদেশের নকলের নিকটে প্রশংস! লাভ করিতে পারেন নাই। 
উত্তেজনার সময়ে ফাঁহীরা এ জন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ধীরতার 

সময়ে তাহারাও ছুঃখিত হ্ইয়াছিলেন। কর্ণেল মালিসন্ সাহেব এ সম্বন্ধে এই 
ভাবে লিখিয়াছেন,_-“ইছা৷ অপেক্ষা অধিকতর পাশবিক এবং অধিকতর অনা- 

বশ্তক অত্যাচার আর হইতে পারে না । ইহা যেরূপ গুরুতর ভ্রম, সেইরূপ 
গুরুতর পাপের মধ্যে পরিগণিত । আমাদের শিবিরে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল 
যে, এই সকল রাজকুমার মে মাসে আমাদের শ্বদেশীয় নরনারীদিগের হত্যা" 
কাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু এই অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোনরগ প্রমাণ 
প্রদণিত হয় নাই। বিচারালয়্ে এই কল বিষয় প্রকাশিত হইবার সম্পূর্ণ 

* পঞ্জাবের প্রধান বিচারক (পরে অযোধ্যার প্রধান কমিশনর ) রবার্ট মন্টো- 
গোমারি সাতিশগ্ন সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, কাণ্ডেম হড্সনের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন।- 
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সম্ভাবনা ছিল। যদি প্রমাণের বলে কুমারের! অপরাধী হইতেন, তাহা হইলে, 

স্াহার্দের ষখোপযুক্ত শান্তি হইয়াছে বলিয়া, ইংলচওর লোকে সন্তোষ প্রকাশ 
করিত। কুমারেরা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, অনুচরদলের মধ্যে কেহই 
তাহাদিগকে বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করে নাই, যখন হুড়সন্ সাহেব তাহার 
বধা জীবর্দিগকে গাড়ি হইতে নামিয়া গায়ের কাপড় খুলিতে বলেন, তখন 
কেহই কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্ন দেখায় নাই। ধাহার সাহস ও ঢৃঢ়তা 
অপেক্ষাকৃত অল্প, তিনি চারি দিকে বহুসংখ্যক লোক দেখিয়া, হয় ত নৈরাশ্থে 

অধীর হইয়া, বন্দীদিগের প্রাণ সংহা করিতেন। কিন্তু কাণ্ডেন হড়সনের 
প্রত্যেক ধমনী যেন লৌহমর ছিল। তাহার বুদ্ধিটবকল্যও ঘটে নাই। দিল্লীর 
ভূপতিকে বধ করিবার আদেশ ন! পাওয়াতে হডসন্ হুঃখিত হইয়াছিলেন। 
তাহার পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করা আবস্াক হইয়াছিল। তিনি এইরূপ 
সভীরুজনোচিত নরহত্যাক্স উহার ভৃত্থিসাধন করিয়াছিলেন । 

_. পনিতাস্ত ছুঃখের বিষয় যে, হড্সন্ তাহার প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশীভূত 
হইয়া, এই কাজ করিয়াছিলেন। ্াঁয়ের সগ্বন্ধে ইহা দুঃখজনক, যেহেতু 
এইক্সপ নরহত্যা নিতান্ত হীন এবং নিতাস্ত অনাঁবহ্তক কর্ম্ম। সাধারণের 
সন্ধে ইহা ছঃখের বিষয়, যেহেতু প্রকাশভাঁবে রাঁজকুমারদিগের বিচার 
হইলে উপস্থিত ঘটনাপ্রসঙ্গে অনেক রহস্ত সাধারণের গোচর হইবার সম্ভাবনা 

_ছিল। হড়সনের সুনামের বিষয়ে ইহ! শোচনীয়, যেহেতু লোকের শোঁণিত উষ্ণ 
থাকিলে যদিও এইরূপ কার্ষ্যে তাহাদের দৃক্পাঁত হুয় না বটে, কিন্ত শেষে যখন 
তাহারা প্রক্কতিস্থ হইবেন, তখন হড়সন্ তাঁহাদের নিকটে চিরকালের জন্য 
চিহ্নিত পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন । উপস্থিত বিশ্বের ইতিহাসে তাহার 
নামের সহিত ঘে সকল ঘটনার সংশ্রব আছে, এই ঘটনা অপেক্ষা তাহার কিছুই 
অধিকতর কষ্টের উদ্দীপক নহে।” * 

কে পাহেবও এই ভাবে আপনার, অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এই 

ধীতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন-_“তিনি (কাণ্ডেন হড়সন্) আহলাদে উৎফুল্ল 
হইয়া ২৩শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিলেন--“আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তৈমুরের 
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বংশের প্রধান বাক্তিদিগের সম্বন্ধে কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি 

নিষ্ঠর নছি। কিন্তু আমি স্বীকার করি যে, পৃথিবীকে এই সকল নরপিশাচগণ 
হইতে বিমুক্ত করিবার স্থুযোগ ঘটাতে আমার আহলাদের সার হইয়াছে ।” * * 
হডসন্ সাহেব এই নরহত্যায় আমোদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইহা মনে 
করির়! গর্বিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাহার কোনরূপ কষ্টবোধ হয় নাঁই। 
তিনি ইহার সমর্থন করাও আবশ্তক বেধ করেন নাই। কিন্তু তাহা অপেক্ষ। 

অধিকতর সাধুভাবসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ ব্বাজকুমারদিগের নিধন সম্বন্ধে প্রশ্নের 
উত্থাপন করিতে পারেন, এজন্য তিনি এই ছুইটি যুক্তি দেখাইয়াছিলেন__ 

প্রথমতঃ সেনাপতি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, বন্দীদিগের জন্ত তিনি বিরক্ত 

হইতে ইচ্ছা করেন নাঁ। ছিতীয়তঃ, ঘদি তিনি বন্দীদিগকে বধ না করিতেন, 

তাহাদের অন্ুরক্ত লোক তাহাকে বধ করিত। কিন্তু রাঁজকুমারদিগকে 

কিছুমাত্র বিচারবিতর্ক না করিয়াই, বধ করিতে হইবে, প্লেনাপতি উইল্সূন্ 
এরূপ আভাস দেন নাই। তিনি সম্ভবতঃ এই ভাবে বলিয়াছিলেন যে, তাহা- 
দিগকে দেওয়ানিবিভাগের কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পন করিতে হইবে। দ্বিতীয় 

যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল। কিন্তু লৌকে সে সময়ে নিতাস্ত নির্জীব ও নিস্তেজ 
হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হড়্সনের আঁদেশে হুমাযুনের সমাধিক্ষেত্রে 
অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছিল; ইহাতে তাহাদের দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া 
মাইতেছে। 

“ঙ * প্রকৃত কথা এই যে, দিল্লী অধিকারের সময়ে ঘখন আমাদের 
লোকের শোণিত ক্রোধে ও দ্বণায় উষ্ণ হইয়াছিল, এবং শত্রুপক্ষের অসংখ্য 

অত্যাচার মনে হওয়াতে যখন তাহাদের মুখে লজ্জা ও বিরাগের চিহ্ন 
প্রকাশ পাইয়াছিল, তখন আমাদের ভারত প্রবাসী ন্বদেশীয়দিগের মধ্যে 

বাহার সর্বাপেক্ষ। উৎকষ্টগুণসম্পন্ন ও জ্ঞানী, তাহারা প্রথমে উত্তেজনার 
আবেগে যাহাঁর অন্গমোদন করিয়াছিলেন, শেষে গ্রশাস্তভাবের মময়ে তাঁহারই 

জন্য ছুংখিত হুইয়াছিলেন। যদিও এক সময়ে কাপ্তেন হডসনের বিশ্বাস 
জন্মিয়াছিল যে, সমগ্র জাতি ইহাতে আহ্লাদিত হইবে, তথাপি আমি 
নিঃসন্দিগ্চভাবে বলিতে পারি যে, ইংলগ্ডের লোকে এজন্য ত্বণার সহিত 

সাতিশয় ছঃখ প্রকাশ করিয়াঁছিল। কেহ ইহার অনুমোদন করিয়াছে, আমি 
৩৩৬৩ 



২৮২ মিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

তাহ! গুনি নাই; অধিক কি, কেহ ইহার সমর্থন করিয়াছে, তাহাও আমার 

শ্রুতি প্রবিষ্ট হয় নাই ।”* 
এঁতিহাঁমিক মার্টিন সাহেবও এই বিষয়ের অন্থমোদন করেন নাই ।+ পূর্বে 

উক্ত হইয়াছে যে, লর্ড রবার্ট স্ উপস্থিত সময়ে দিল্লীর সৈনিকদলে ছিলেন। 
তিনি লিখিয়াছেন,_-“আমি অপরাপর লোকের সহিত দিল্লীর ভূপতিকে 

দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহাকে যার পণ্য নাই ছুর্দাশাগ্রস্ত বোধ হইয়াছিল । ** 

ফিরিয়া আসিবার সময়ে ভূপতির ছুইটি পুত্র এবং একটি পৌন্রের শব দেখিয়া 

চমকিত হইয়াছিলাম। উহ! কোতয়ালির সম্মুখে পাথরের বেদীর উপর পড়িয়া 
রহিয়াছিল।” ইহার পর তিনি এই শাহজাদাদ্িগের নিধনের বিবরণ দিয়া, 
তজ্জন্ত ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। £ 

দে দময়ে ইংর্জেদিগের অনেকে এরূপ উত্তেজিত হইয়া! উঠিয়াছিলেন 

যে, একজন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন-_স্ত্রীলৌক এবং বালক বালিকা- 

দিগের জীবনরক্ষা করিতে হুকুম দেওয়া সেনাপতির ভুল হইয়াছিল। ইহার! 
মনথম্য নহে-_দানব বা বন্তজ্ত। ইহাদিগকে কুকুরের মত মারিয়া ফেলাই 
উচিত।” ২১শে সেপ্টেম্বর দিলীর যেপ্দপ অবস্থা ঘটিয়াছিল এই লেখক তাহার 
এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন--“সমুদয় বিদ্রোহী দিল্লী ছাড়িয়া গিয়াছিল। 
আমাদের দৈনিকগণ ব্যতীত অতি অল্প লোককেই নগরে দেখিতে গাওয়া 
যাইত। যখন আমাদের সৈন্ত নগরে প্রবেশ করে, তখন যে সকল লোককে 
পাঁওয়। গিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই সঙ্গীনে বধ করা. হইয়াছিল। কোন 

কোন ঘরে ৪৭৫০ জন লুকাইয়াছিল। ইহাতেই আপনি বুঝিতে পারেন যে, 
নিহত লোকের সংখ্যা কত অধিক | ইহার! বিদ্রোহী নহে, নগরের অধিবাসী । 
ইহাদের আশ! ছিল যে, আমাদের সর্ধপ্রকারকঠোরতাশৃন্ত শাসনে ইহাদিগকে 
ক্ষমা করা হইবে। আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি ষে, ইহারা এ বিষয়ে 
হতাশ হ্ইয়াছিল।$8 বিজয়ী সৈনিকের! ছুই দিন পর্য্যন্ত দিল্লীতে এইরূপ 

ন।::20/6) 5220) 7727. 724. 217. £, ৫52-654. 

1 762777%) 47272% 2271%275, 72, 22, 6. 445, 

1 2০%4 2:986745, 27/-7%2 1275 2 27447, 72. 2, 447-259, 

8 112777%) 17779 42112765774, 415 ?, 449, 



দিলী। ২৮৩ 

যথেচ্ছাচারের পরিচন্ধ দেয়। নরহত্যা ও সম্পত্তিবিলু্ন তাহাদের প্রধান 
কর্তব্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত হয়।* এই সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইম্ম্- 
নামক সংবাদপত্রের বোস্বাইস্থিত সংবাদদাতা! লিখিয়াছিলেন, “যে দিন নাদির 
শাহ টাদনী চকের ক্ষুদ্র মস্জিদে থাকিয়া, অধিবাসীদিগকে নিহত হইতে 
দেখিয়াছিলেন, সেই দিনের পর হইতে শাহ জাহানের নগরে রা দত 
লোকের দৃষ্টিপথবর্তা হুয় নাই” + 

যাহার! সংসারজালে আবদ্ধ, যাহারা প্রবৃত্তির একান্ত বশীভূত, তাহারা যে, 

* বিলুঠিত সম্পত্তির সংখ্য। অত্যন্ত অধিক ছিল। একজন ইংরেজ এ সময়ে ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্থয়ং দেখিয়া লিখিয়। গিয়াছেন, রাইফল নামক দলের একজন 
নৈনিক বিলুষ্িত সম্পত্তি এবং পারিতোধিকে দশ হাজার টাকারও অধিক লইয়! ইংলণ্ডে 
যাইবে ।--227/%65) 11902717215) 1757, ?%9%27 212 1/172% এ 7717775, 704, 

14.) £, 40) 7/0%, 

সৈনিকদিগের ম্যায় ইংরেজপক্ষের সাধারণ লৌকেও বিলুগনে প্রমত্ত ছিল। লর্ড রবা্টস্ 
লিখিয়াছেন--“যখন আমি অশ্বারোহণে কাশ্ীরতো রণ দিয়। আমার কার্যে যাইতেছিলাম, 
তখন “দেখিলাম, পথের পার্থে একখ।নি ডুলী রহিয়াছে, বেহার! নাই ; শ্পষ্ট বোধ হইল, 
উহাতে আহত লোক রহিয়াছে । আমি দেখিবার অন্য অশ্ব হইতে নামিলাম ; যাহা দেখি- 
লাম, তাহাতে আমার যুগপৎ দুঃখ ও ভয় হইল। বিগেডিয়ার জন নিকল্সন্ আহত হইয়া 
ডুলীর মধ্যে ছিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন যে, বেহারার! ডুলী নামাইয়া লুঠতরা 
করিতে গিয়াছে । তাহার অতিশয় কষ্ট হইতেছে; তাহাকে হানপাতালে লইয়। য1ওয়। হয়, 
ইহাই তাহার ইচ্ছ!। তিনি ডুলীতে পিঠ দিয়া, শুইয়াছিলেন, আঘাত দেখা যাইতে- 
ছিল না। আমি কহিলাম, আঘাত বোধ হয়, গুরুতর হয় নাই। তিনি উত্তর করিলেন__ 
'আমি মরিতেছি। আমার আর কোন আশা নাই ।” ঈদৃশ মহৎ ব্যক্তিকে এইরূপ অসহায় 
এবং এই ভাবে মৃত্যুমুখে পতিতগ্রায় দেখিয়া, আনার অসহনীয় কষ্ট হইল। আমার চারি 
দিকে অনেক লোক মরিতেছিল ; আমার বন্ধুগণ__সহযোগিগণ আমারই পার্থ দেহত্যাগ 
করিতেছিলেন, তখন আমার মনের অবস্থ। এরূপ হয় নাই। সে সময়ে বোধ হইয়াছিল ষে, 
নিকল্সন্কে হারাইলে সকলই হারাইতে হইবে । 

ডুলীর বেহারাগণ পলউনের পরিচারক ও অনুচরদিগের সহিত নিকটবস্তা বাড়ী, এবং 
দোকীনপাট লুঠ করিতেছিল। ইহার! যাহা কিছু হাতে গাইতেছিল, তাহাই লুঠিয়। লইতে- 
ছিল। আমি কষ্টে চারি জন বেহার। সংগ্রহ করিলাম, ৬১ সংখা দলের একজন সার্জেন্টের 
(এক শ্রেণীর সৈনিক) নাম লিখিয়া লইলাম, তাহাকে, ডুলীর মধ্যে কে আছেন, জানাইয়া, 
উক্ত ডুলী হাসপাতালে লইয়! যাইতে বলিলাম । 

নিকল্সনের নহিত এই আমার শেষ দেখা। অমি কয়েক বার হাসপাতালে গিয়া, 
ডাহার বিষয়ে, জিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে আর দেখিবার অনুমতি পাই 

নাই ।-+7077 2715 £2977/-2%6 1275 2% 27272, /27 22. 226. 
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২৮৪ সিপাহীষুদ্ধের ইতিহাস । 

আত্মীয়স্বজন বা! স্বদ্দেশবাসীদিগের নিধনে জ্ঞানশৃন্ত হইয়া, এইরূপে প্রতি- 

হিংসার তৃপ্তিসাধন করিয়াছে, তাহ] কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ষানব সংসার- 

ক্ষেত্রে প্রায়শঃ এই ভাবেই আত্মপ্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে । কিন্ত যাহারা 

এ সময়ে বিদেশের নিদ্দোষ ও নিরীহ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে যত্রশীল 

হইয়াছেন, এবং আপনাদের লোৌকদিগকে বিদেশীরদিগের প্রতি অযথারূপে 
অন্ত্রচালনা করিতে দেখিয়া, ঘ্বণায় তাহাদের অপকন্মের নিন্দা করিয়াছেন, 

তাহাদিগকে সাধারণ মানবের শ্রেণীতে নিবেশিত করা সঙ্গত নহে। তাহার। 

নিঃসন্দেহ নরলোকে দেবতাস্বরূপ। নিরতিশয় স্থখের বিষয়, এই উত্তেজনার 

সময়ে, অনেক ইংরেজ এইরূপ দেবপ্রক্কৃতির পরিচয় দিয়াছেন । 

যে দিন সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্টামের উপস্থিতিতে লক্ষ্ৌর অবরুদ্ধ 
ইংরেজের। আহলাদে উৎফুল্ল হয়েন,_ বালকবালিকাঁর1 পধ্যন্ত আনন্দে অধীর 

হইয়া, মাতার মুখ চুম্বন করিতে করিতে ভগবানের অসীম দয়ার কথা বলিতে 
থাকে, তাহার কয়েকদিন পুর্বে, দিল্লীর নিরীহ অধিবাসীরা নৈরাশ্তে অধীর 
হইয়া, সংসারে যে কর্ম সর্বাপেক্ষা কঠোর, সর্বাপেক্ষা শোচনীয়, সর্বাপেক্ষা 
নির্দয়ভাবের উদ্দীপক, তাহারই অনুষ্ঠান করে। পাছে ইহাদের প্রাণাধিক 
প্রণয়িনী এবং দুহিতার! বিজয়োন্মন্ত সৈনিকদিগের হস্তে পতিত হয়, এই 

আশঙ্কায় ইহার! শ্বহস্তে তাহাদের প্রাণ মংহার করে। একজন পরিদর্শক 

লিখিয়। গিয়াছেন,_-“আমি চৌদ্ট স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখিলাম। দেহগুলি 

শালে ঢাক! ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের গলদেশ, করের এক প্রান্ত হইতে 

অপর প্রান্ত পর্য্স্ত বিচ্ছিন্ন হ্ইয়াছিল। আমি সেই স্থানের একজনকে 

ধরিলাম। সে কহিল, 'পাছে ইহারা আপনাদের হাতে পড়ে, এই আশঙ্কার 

ইহাদের স্বামিগণ ইহাদিগকে এইরূপে বধ করিয়াছে । ইহ। কহিয়া, এ ব্যক্তি 

ইহাদের শ্বামাদিগের শব দেখাইয়া! দ্িল। তাহারা আপনাদের অভীষ্ট কর্ম 

সম্পাদনপূর্বক শেষে আত্মহত্যা করিয়াছিল।”* দিল্লীর অধিবাসীদিগের এই 
আশঙ্কা অমূলক হইলেও, তাহারা সম্থাসে জ্ঞানশৃন্ত হুইয়া, এইরূপ কঠোরতার 
পরিচয় দিয়াছিল। দিল্লীর সদাঁশয় কমিশনর গ্রিথেড, সাহেব নগ্ররের শোচনীয় 

* 7225) 29007166729, 72257) 2492 2% 7%৫ %2/2% 27216, 7794 44, 
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দিলী। ২৮৫ 
প্রা ৮৩ ০০ ১৮ পাপা পা কপ সিল 

অবস্থা সম্বন্ধে তাহার পত্বীর নিকটে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন_-“্যদ্দি ভূপতি 
আপনার পরিবারবর্ণের এবং নিজের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহ! 

হইলে আমাদের হস্তে তাহার প্রাসাদ সমর্পণ কর! উচিত ছিল। এরূপ হইলে 

আমি এই লোকহত্যা নিবারণ করিতাম। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক আমাদের 

দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ইহারা নিরাপদে স্থানা- 

স্তরে গিয়াছিল। এই হতভাগ্য যাত্রীর দল শোচনীয়ভাবের উদ্দীপক হুইয়া- 

ছিল। অনেকে শিশুসন্তান এবং বৃদ্ধদিগকে লইয়া, হাটিতে অসমর্থ ছিল” ।* 

দিল্লীর উন্মত্ত লোকের হস্তে ইউরোপীয়দিগের প্রাণান্ত ঘটিয়াছে। উচ্ছ্ঙ্খল 
সৈনিকদিগের হস্তে শেষে দিলীর লোকেও গ্রাণ বিসর্জন করিয়াছে । হিংস! 

প্রচীনকাল হইতেই মোগলের সমৃদ্ধিময়ী রাজধানীকে বারংবার এইরূপ 

নরশোণিত প্রবাহে রঞ্রিত করিয়াছে । এই প্রবল বৃত্তির উত্তেজনা হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়া, শেষে সকলে সেই সর্বমঙ্গলময়, সর্বসাক্ষী, সর্ধপ্রকারপক্ষপাত- 

শূন্ঠ বিচারকের সমক্ষে উপনীত হুইয়াছে। হিন্দু; মুসলমান, খ্রীষ্টান, প্রধান, 
অপ্রধান, দকলেই সমভাবে সেই মহাবিচারকের করুণার উপর নির্ভর 
করিয়াছে সহ্ৃদয়গণ যেন এখন রক্তমাংসের কথ! ছাড়িয়া, ইহাদের 

সদগতির জন্ত প্রার্থনা করেন। | 

দিলীতে ইংরেজের প্রাধান্ত স্থাপিত হইল। ইংরেজের যাবতীয় বিশ্ববিপত্তি 
দূর হইয়া! গেল। বৃদ্ধ মোগল তূপতি ইংরেজের বন্দী হইলেন। তাহার স্বিস্তুত 
রাজধানীর অধিকাংশ স্থান ভগ্রস্তপে পরিণত হইল। সৈনিকর্দিগের জিঘাংস। 

এবং বিলুঞ্ঠনপ্রবৃত্তির তৃপ্তিলাভ হইল। যে রাজপুরুষ এক সময়ে ভয়ে 
আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তিনি এখন কর্মস্থলে আসিয়া, অভীষ্ট কর্মসম্পা- 

দনে ব্যাপৃত হইলেন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস 

অতিবাহিত হইল। প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে মাজিষ্রেট্ স্তার্ 
টমাস মেট কাঁফের বিচারে, অবাধে লোকের ফাঁসি হইতে লাগিল।1 দিল্লী 
উত্তেজিত সিপাহীপিগের আশার উদ্দীপক ছিল। বৃদ্ধ মোগলতাহাদের একা গ্রতা, 

ক ০752/62, 42275, 1. 215, 
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২৮৬ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাঁস। 

তাহাদের উৎসাহ, তাহাদের অধ্যবসায়ের প্রধান অবলঘন্বূপ ছিলেন। 

এখন এই অবলগের অধঃপতন ঘটিল। সিপাহীদিগেরও মোহভঙ্গ হইল। 
এই মহীয়সী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে ইংরেজ যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েন। তীহাদদের ৩৮৩৭ জন সৈনিক হত, আহত ও নিরুদেেশ হয়। 

.তীৌঞাদের প্রায় ৬১,১*০*০ টাক বায় হইয়া যায়।* ইহার উপর তাহাদের 
একজন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের দেহত্যাগে তাঁহার! একাস্ত শোঁকগ্রস্ত হয়েন। ১৪ই 

সেপ্টেম্বর সেনানায়ক নিকল্সন্ যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর 
_ এই আঘাতে তীঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। দিল্লীর অধিকারে এবং নিকল্পনের 

দেহত্যাগে ইংরেজের হর্ষে বিষাদ ঘটে। এক নগর হইতে আর এক নগরে, 

এক সৈনিকনিবাস হইতে আর এক সৈনিকনিবাসে ইংরেজের সমক্ষে এই 
মংবাদ উপস্থিত হয় যে, দিল্লী অধিকৃত হইয়াছে; বৃদ্ধ মোগল ভূগতি বন্দী 
হইয়াছেন, কিন্তু নিকল্সন্ দেহত্যাগ-করিয়াছেন ; এই সংবাদে ইংরেজ যেরূপ 
পুলকিত হয়েন, সেইরূপ ছুঃখের আবেগে দীর্ঘ নিশ্বাদ পরিত্যাগ করেন।. 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 

৯০ 

ইংরেজ সেনাপতির লক্ষৌতে যাত্র! । 
মেনাপতি হাবেলকের কাপপুরে উপস্থিতি-_ডাহার লক্ষৌতে যাত্রার আয়োজম--তাহার 

মঙ্গলোয়ারে উপস্থিতি--উনাও এবং বসিরথগঞ্জের যুদ্ধ--হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্তনের 

উদ্যোগ-_মেনানায়ক নীলের বিরক্তি--হাবেলকের পুনর্ধবার লক্ষৌর দিকে যাঁত্রা-_বসিরথ- 
গঞ্জের দবিতীর যুদ্ধ-_হাঁবেলকের আবার কাণপুরে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ- তাহার মঙ্গ- 

লোয়ারে প্রত্যাবর্তন--লক্ষৌর পথে পুনর্ববার ধান্রা--বসিরথগঞ্জের তৃতীয় যুদ্ধ--হাবেলকের 

কাণপুরে প্রত্যাবর্তন--বিঠুরের ' যুদ্ধ--আউট্রামের কাগপুরে উপস্থিতি--ঠাহার বিজ্ঞাপন- 

পত্র--হাবেলক, আউট্রা'ম এবং নীলের লক্ষৌতে"ঘাত্রা-ঠাহার্দের আলমবাগে উপস্থিতি-- 
চারবাগের মেতুপথে যুদ্ধ_ত্র গ্রিল ও ফরিদবক্স-_খাসবাঁজার--নীলের নিধন+-হাবেলক 

ও আউট্রামের রেসিডেল্সিতে উপস্থিতি। 

একদিন দিল্লী উত্তেজিত, দিপাহীদিগের প্রধান আড্ড| ছিল। বিভিন্ন 

স্থানের সিপাহীগণ নানা দ্রিক হইতে দিল্লীতে সমবেত হ্ইয়াছিল। দিল্লীর - 
ব্ষীয়ান্ ভূপতির নামে তাহার! যেরূপ উৎসাহযুক্ত, সেইন্ধপ অধ্যবসায়সম্পন্ন 
হইয়। উঠিয়াছিল। ভাহার! বৃদ্ধ মোগলের নামে স্বাধীনভাবে সমুদয় কার্য 
করিত। সুতরাং দিল্লীতে তাহাদের প্রাধান্য অব্যাহত, তাহাদের ক্ষমত৷ অপ্রতি- 
হত, তাহাদের বাদন! অসংঘত ছিল। এখন দিল্লী তাহাদের অধিকার হুইতে 

বিচ্যুত হইল। বৃদ্ধ ভূপতি তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রষ্ট হইলেন। দিল্লীতে 
তাহাদের আশাভঙ্গ হইল। তাহারা স্থানাস্তরে প্রস্থান করিল। অনেকে 
লাক্ষৌতে গিয়া, অভিনব অধিনায়কের অধীন হইল। 

দিল্লী অধিক্কৃত হওয়াতে লোকে. ইংরেজের ক্ষমতার পরিচয় পাইল বটে, 

কিন্তু ইহাতে বিপ্লবের শাস্তি হইল না। উদ্ধত লোকেও অসংসাঁহসিক কর্ম- 
সাধনে নিরন্ত থাকিল না। এখনও নানা স্থানে দিপাহীগণ দলবদ্ধ হইয়া 
রহিয়াছিল। নানা! স্থানে নাহদী অধিনায়কগণ ইহা্দিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে 
পরিচালিত করিতেছিলেন। কধরিণীতে খা বাহাদুর খাঁর প্রাধান্ত ছিল। 



২৮৮ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাঁস। 

ফরক্কাবাদের নবাঁবের ক্ষমতা অক্ষু্ভাবে রহিয়াছিল। অধোধ্যার নান। স্থানে 

উত্তেজিত সিপাহীদিগের উত্তেজনার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। কুমার সিংহের 
পরাক্রমে সমগ্র বিহার, এমন কি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান আন্দোলিত 

হইয়াছিল। ঝাঁসীর রাণী ইংরেজের ক্ষমতানাশে উদ্ভত হইয়াছিলেন। তাত্য 
টোপে ইংরেজসৈন্তকে বিব্রত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মধ্য গ্রদেশে। 

দক্ষিণাপথে, বোথ্বাই প্রেমিডেম্সিতে সিপাহীদিগের প্রতুভক্তি এবং সাধারণ 

লোকের প্রশাস্তভাৰ অন্তহিত হুইয়াছিল। এ সময়ে ভারতের নানা স্থানের 
সিপাহীগণ এককুত্রে নিবদ্ধ হইয়াছিল। নানা স্থানের লোকেও একরূপ 

কার্ধ্যপ্রণালীর অন্ুবর্তন করিয়াছিল। এক স্থানে খাহা সম্পন্ন হুইয়াছিল, 

অপর স্থানে তাহাই ঘটিয়াছিল। এইবূপ বৈচিত্র্যহীন ঘটনাবলি ' সংক্ষেপে 

ঘর্ণনীয়। উপস্থিত বিপ্লবসন্বদ্ধে এপর্য্স্ত যাহ! বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে 

পাঠকবর্গ বোধ হয়, বিপ্লবের প্রকৃতি এবং উহার পরিব্যাপ্তির বিষয় বুঝিতে 

. পারিয়াছেন। এখন বারংবার একবিধ ঘটনার একরূপ বর্ণনায় শাহাদের 

বিরক্তি ও ধৈরধাচ্যুতি ঘটিতে পারে । যে সকল বিষয় বৈিত্রপূর্ণ, তৎসমুদয়ের 
বর্ণনা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত কর! হইয়াছে। পরাক্রান্ত কুমার সিংহ 
প্রভৃতির স্ায় বাসীর রাণী ও তাত্যাটোপের কথ! বৈচিত্রপূর্ণ। ই'হাদের বিচিত্র 
ইতিহাস যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এই কথা বলিবার পূর্বে অপরাপর স্থানে 
যাহ! ঘটিয়াছিল, তাহ! সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । 

ঘখন দিল্লী অধিকৃত হয়, তখন ইংরেজের! লক্ষৌর রেগিডেম্সিতে অবর়দ্ধ- 
ভারে ছিলেন। ইহাদের সাহায্যের জন্য সেনাপতি হাঁবেলক এবং আউট্রাম 
২৫শে সেপ্টেম্বর লক্ষৌতে সমাগত হয়েন। ইহাদের উদ্ধারের কথা বুঝিবার 
পূর্ব্বে কাঁণপুরের কথ! এক বার মনে কর! উচিত। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, 
সেনাপতি হাঁবেলক নান! সাছেবকে পরাজিত করিয়া, কাণপুরে শাস্তি স্থাপন 

করেন। তিনি সেনানায়ক নীলকে কাণপুরে রাখিয়া, লক্ষৌর অবরুদ্ধদিগের 

উদ্ধারার্থে যাত্রা করেন। তাহার সৈন্সংখ্যা অল্প ছিল। তাহার গন্তব্পথে 

বিপক্ষ দিপাহীরা অবস্থিতি করিতেছিল। বর্ষার প্রাছুর্ভাবপ্রযুক্ত স্থলপথে 
যাত্রায় অনেক অন্ুবিধা ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেনাপতি অসুবিধার দিকে দৃক্পাত 
করেন নাই। ২১শে জুলাই প্রাতঃকালে বৃষ্টি হইতে থাকে। বর্ষার জাঁবির্ভাবে 
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ভাগীরঘীরও পরিপুষ্টি ঘটে । এই ছুর্দিনে হাবেলকের কামান এবং সৈনিক- 

গণের কিয়দংশ একখানি ছোট স্টামারের সাহায্যে গঙ্গার অপর তটে পছ'ছে। 

সমুদয় সৈহ্য পার করিতে চারি দিন অতিবাহিত হয়। ২৪শে জুলাই 
সেনাপতি স্বয়ং ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, রাত্রিকালে সৈনিকগণের সহিত লক্ষৌর 

পথে মঙ্গলোয়ার নামক পল্লীতে উপনীত হয়েন। গাড়ি এবং রসদ প্রভৃতির 

সংগ্রহের জন্য সেনাপতিকে এই স্থানে চারি দিন থাকিতে হয়। অতঃপর 

সেনাপতি ২৯শে তারিখ উনাওর অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। তিনি তিন মাইল 
পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে তীহাক্গ পথে বিপক্ষগণ পরিদৃষ্ট হইল। 

তাহার দক্ষিণভাগে জলাভূমি ছিল। তাহার পুরোভাগে__উনাও এবং ব্রিটিশ 

সৈন্তের মধ্যে--অনেকগুলি বাগানের উন্নত প্রাচীরের শ্রেণী ছিল। এই প্রাচীর 

যে পল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছিল, উহ? হইতে উনাও পর্য্যন্ত একটি সন্কীর্ণ পথ ছিল। 

পল্লীর বাড়ীগুলিতে বিপক্ষ সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার! জানালা, 

দরওয়াজ। বাঁ ভগ্ স্থান দিয়া, ইংরেজসৈন্যের উপর গুলি চালাইবাঁর অন্ত 

প্রস্তুত ছিল।* সেনাঞরতি হাবেলক সাঁহসসহকারে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষগণ 
তাড়িত হইল বটে, কিন্ত উনাও তাহাদের অধিকারে রহিল । কিন্তু এই স্থানেও 

তাহার! পরাঁজিত হইয়া, ১৫টি কামান ফেলিয়া, পলায়ন করিল। 
অতঃপর সেনাপতি সৈনিক্দিগকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে আদেশ 

দিলেন। যখন থাগ্ দ্রব্যাদির পাক হুইতেছিল, তখন তিনি পক্রপক্ষ হইতে 

অধিগত কামানগুলি সঙ্গে লইয়। যাইবার স্ৃবিধ। ন! হওয়াতে, অকর্ধণ্য করিয়! 

ফেলিলেন। বিশ্রাম ও আহারে তিন ঘণ্টা! অতীত হইল। তিন ঘণ্টার পর 

সেনাপতি আবার আপনার লক্ষ্য স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

তাহার সৈনিকদল ছয় মাইল পর্য্যস্ত গিয়াছে, এমন সময়ে তাহাদের অগ্রভাগে 

বিস্তৃত প্রাস্তরের মধ্যে প্রাচীরপরিবেষ্টিত একটি পল্লী দৃষ্টিগোচর হইল। এই 

পল্লীর নাম বসিরথগঞ্জ । উহার সম্মুথে একটি বিস্তৃত ঝিল বর্ষার. প্রাছুর্ভাব 

প্রযুক্ত নদীর মত হইয়াছিল। লক্ষৌর পথে আর একটি ঝিল দেখা যাইতে- 

ছিল। লোকের গমনাগমনের জন্য উহার উপর বাধ ছিল। পল্লীর প্রবেশগথে 
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২৯৭ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

মৃত্তিকানির্ষ্িত উচ্চ স্থানের উপর চারিটি- কামান স্থাপিত হুইয়াছিল। সিপাহীর৷ 
এই স্থানে ইংরেজ সেনাপতিকে বাঁধ! দিতে লাগিল। কিন্তু তাহার! কৃতকার্য্য 
হইতে পারিল ন1। যুদ্ধে তাহাদের বিলক্ষণ সাহস ও ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়া 

ছিল। কিন্তু শেষে তাহার! পূর্বোক্ত বাধের সাহায্যে ইংরেজসৈন্তের হস্ত 
হইতে মুক্তিলাভ করিল। এইরূপে ইংরেজ সেনাপতি আপনার অভীষ্ট স্থলে 
যাইবার পথে ছুই স্থানের--উনাও এবং বমিরথগঞ্জের-_যুদ্ধে জয়ী হইলেন । 

কিন্তু জয়লাঁভেও সেনাপতির হৃদয় আশ্বস্ত ব1 প্রফুল্ল হইল না। যখন 

দুই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন, তাহার পদাতিদলের মধ্যে 

সাড়ে আট শতের বেশী সৈনিক নাই । এতগ্যতীত যাহারা পীড়িত হইয়ীছিল, 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়। যাইবার কোন সুবিধা! ছিল না। তাহার সৈশ্তসংখ্য। 

এত অধিক ছিল ন1 যে, তিনি ইহাদিগকে উপযুক্ত রক্ষকের তত্বাবধানে রাখিয়া 
যাইতে পারেন। তিনি জানিতেন যে, লক্ষৌর অভিমুখে যাত। করিতে হইলে, 
তাহাকে আরও অনেক স্থলে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। এখনও 

লক্ষে তাহা হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে ছিল। বর্ষার স্তাবিভ্ভাবে অনেক স্থান 
জলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।. বৃষ্টি ও জলীয় বাঁয়ু হইতে দেহরক্ষার জন্য 

যথখোপধুক্ত পরিচ্ছদ ছিল না। এক দিকে হৃর্য্যের প্রথর তাঁপ, অপর দিকে 

বুহটি ও পন্থলময় পথের আর্রতার মধ্যে থাকাতে তাহার সৈনিকদলে বিশ্চিক! 

ও অতিসারের প্রাহুর্ভাব হইয়াছিল। এদিকে নানা সাহেবের অশ্বারোহিগণ 
কাণপুরের দ্রিকে তাহার প্রত্যাবর্তনের পথ অবরোধ করিবার চেষ্টা করিতে- 

ছিল। নানাদিকে এইরূপ বিস্ব দেখিয়া, সেনাপতি কাণপুরে ফিরিয়া যাইতে 

উদ্ধত হুইলেন। তিনি ৩০শে জুলাই উনাও এবং তৎপর দিন মঙ্গলোয়ারে 

প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই স্থান হইতে রুগ্ন ও আহতদিগকে কাণপুরে 
পাঠাইয়া দিলেন, এবং সেনানায়ক নীলের নিকটে. এই ভাবে পত্র লিখিলেন 
ষে, লক্ষৌ ঘাইতে হইলে, তাহার আরও এক হাজার সৈনিক এবং কামানের 
সহিত একদল গৌলন্দাজ সৈন্য আবশ্ঠক হইবে। | 

পুর্বে উক্ত হইম্বাছে যে, নেনাপতি নীল কাণপুরে শাস্তিস্থাপনে নিয়োজিত 

ছিলেন। তাহার সাহস ও উদ্ধত প্রন্কৃতির বিষয় পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে 
সেনাপতি হাবেলকের পত্র এই উদ্ধতগ্রক্কতি সৈনিকপুরুষের হস্তগত হুইল। 
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পত্র পাইয়া, কাণপুরের সেনানার়ক' নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন। তাহার 

উদ্বোধ হইল যে, সেনাপতি হাবেলক যখন ফিরিয়া আপিয়াছেন, তখন সাধারখে 

তাহার জয়লাভের কথায় বিশ্বাস করিবে না; সেনাপতির সাহায্যের জন্য 

একদল দৈনিক এবং কয়েকটি কামান প্রেরিত হইল বটে, কিন্তু নীল কঠোর 
ভাষায় হাবেলকের পত্রের উত্তর দিতে নিরস্ত থাকিপেন না। নীল, হাবেলকের 

অধস্তন কর্মচারী ছিলেন। নীলের পত্রের উত্তরে হাবেলক লিখিয়াছিলেন যে, 

তিনি জীবনে কখনও এইরূপ পত্র পড়েন নাই। * যাহ! হউক, হাবেলকের 

বিশ্বা ছিল যে, কলিকাত। হইতে তীঁহা'র সাহায্যের জন্য ছুইদল সৈশ্ত) প্রেরিত 

হইবে। কিন্তু এসময়ে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের স্তায় বিহারপ্রদেশেও বিপ্লব 

ঘটিয়াছিল। হাবেলক যে সৈন্ঠের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহ! & প্রদেশের 

বিগ্লবনিবারণের জন্ প্রেরিত হইয়াছিল। হাঁবেলক এখন যে সৈন্য ও কামান 
পাইলেন, তাহ! লইয়া, ৪ঠ1 আগষ্ট, দ্বিতীয় বার অবরুদ্ধ রেমিডেক্সির অভিমুখে 
অগ্রপর হইলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বিপক্ষ সিপাহীগণ আবার 
বসিরথগঞ্জে সমবেত হ্ইয়াছে। এই স্থানে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ ঘটিল। 

সিপাহীর পুনব্বার পরাজিত হইয়! হটিয়া! গেল। কিন্ত বিপক্ষের পরাঁজয়েও 

ইংরেজ মেনাপতির উদ্দেশ সিদ্ধ হইল না। সেনাপতি পুর্বে গোলন্দাজদলের 
অধ্যক্ষকে সিপাহীদিগের ' ১৫টি কামান অকর্ণ্য করিয়া ফেলিতে আরশ 

দিয়াছিলেন, কিন্ত সকল গুলি মম্পূর্ণরূপে বিন হয় নাই। উহার ছুইটি 
বিপক্ষের! পুনর্ধার হস্তগত করিয়া, স্বকার্যযসা্রনে উদ্ধত হইয়াছিল। এদিকে 
সেনাপতির শিবিরে বিশ্চিকারোগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বদিরথগঞ্জের 
যুদ্ধে কামানের গোলা, বারুদ প্রভৃতির একচতুর্থাংশ খরচ হইগ্ন! গিয়া" 
ছিল। পথের মধ্যে সই নামক একটি গভীর নদী ছিল। শ্রতগ্থযতীত 
আরও তিন স্থানে বছুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। অধিকত্ 
গোবালিয়রের উত্তেজিত সৈনিকদল তাহাদের মহারাজের শাসন না মানিয়া, 
কান্নীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। কাল্লী, কাপুরের ৪৬ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান হইতে সহজে কাণপুর আক্রমণ এবং এলাহা- 
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বাদের পথ অবরোধ করিবার সম্ভাবনা" ছিল। এই সকল ভাবিয়া, সেনাপতি 

পুনর্ব্বার কাণপুরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি ধীরভাবে অনেক 

ভাবিয়া, প্রত্যাবর্তনে কৃতদক্বল্প হইয়াছিলেন। এই সময়ে বর্ষার প্রাছুর্ভাৰ 

প্রযুক্ত অনেক স্থান গলপ্লাবিত হইয়াছিল। হাতী, উট, গাড়ি গ্রসতি অনেক 

কষ্টে সংগৃহীত হইত । গন্তব্য পথের অনেক স্থান বিপক্ষ সিপাহীগণ কর্তৃক 
অবরুদ্ধ ছিল। ইহাদের সহিত যুদ্ধে এবং ওলাউঠ৷ প্রভৃতি রোগে সেনাপতির 

বলক্ষয় হইয়াছিল। তাহার উত্তরভাগে ফরাক্কাবাদের নবাব বহুসংখ্যক 

উত্তেজিত সিপাহীর অধিনায়ক হইয়া, ইংরেজের প্রাধান্তনীশের জন্ত প্রস্তুত 

ছিলেন। তাহার দক্ষিণভাগে গোবালিয়রের সৈনিকদল কাণপুরের দিকে 

অগ্রসর হইয়াছিল। লক্ষৌর ইংরেজদিগের উদ্ধার করা এ সময়ে অবশ্তু কর্তব্য 
ছিল বটে, কিন্তু অন্পমাত্র সৈনিকবলে এ উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা ছিল 

না। এই সকল কারণে সেনাপতি হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্তন সঙ্গত 

হইয়াছিল। বি 
সেনাপতি মঙ্গলোয়ারে ফিরিয়া আসিলেন। এই স্থানে আপনার লোক- 

দিগকে একত্র করিবার জন্ত চারি দিন থাকিয়া, ১১ই আগষ্ট গঙ্গা পার হইতে 

উদ্ভত হুইয়াছেন, এমন সময় গশুনিলেন যে, বিপক্ষ পিপাহীর। পুনর্ধার বপসিরথ- 

গঞ্জে সমবেত হুইয়াছে। ইহাদের একদল উনাওতে অগ্রসর হইয়।, গঙ্গা! পার 

হওয়ার সময়ে তাহাকে বাধ! দিবার সুযোগ দেখিতেছে। সুতরাং সেনাপতি 

বিপক্ষদিগকে তাঁড়াইবার জন্ত আবার লক্ষৌর পথে অগ্রনর হইলেন। বিপক্ষগণ 
উনাঁও হইতে তাড়িত হইল। রাত্রিকালে ইংরেজ সেনাপতি নগরের চারি 

দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । ১২ই আগষ্ট গ্রাতঃকালে তিনি কিয়ন্দ,র 

অগ্রনর হুইয়। দেখিলেন যে, বিপক্ষগণ বসিরথগঞ্জের পুরোভাগে মুখ্ায় প্রাচীরের 
পশ্চাতে দলবদ্ধ রহিয়াছে । বসিরথগঞ্জে তৃতীয় বার যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধেও 
সিপাহ্ীরা তাড়িত ও পরাজিত হইল। সেনাপতি হাবেলক ১৩ই আগস্ট গঙ্গ! 

পার হইয়া, কাণপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি আপনার পরিশ্রাত্ত দৈনিক: 

দিগকে ছুই দিন বিশ্রাম করিতে আদ্দেশ দিলেন। ১৬ই তারিখ উষাকালে 

সেনানায়ক নীলের অধীনে এক শত সৈনিক রাধিয়া, তিনি বিঠুরের অভিমুখে 

অগ্রসর হইলেন। এই স্থানে বিভিন্নদলের বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি 
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করিতেছিল। নান৷ সাহেবের অনুচরগণ ছুইটি কামান লইয়া, ইহাদের মধ্যে 

ছিল। সমুদয়ে প্রায় চারি হাজার সশস্ত্র লোক ইংরেজের বিরুদ্ধে সমবেত 

হইয়াছিল। এই পিপাহীরা ইংরেজ সেনাপতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যথোচিত 

সাহস ও রণদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। ইহারা এরূপ পরাক্রমে আপনাদের 
কামান রক্ষা করিয়াছিল, এরূপ সাহসে ইংরেজসৈস্তের ব্যহভেদে অগ্রসর 
হইয়াছিল, এরূপ কৌশলে থান্ দ্রব্যাদি আটক করিতে গিয়াছিল যে, 

ইংরেজও তাহাদের গ্রশংপাবাদে নিরস্ত থাকেন নাই। কিন্তু শেষে তাহাদের 

পরাজয় হইল। সেনাপতি ১৭ই আগষ্ট কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ৫ই 

আগষ্টের কলিকাতা গেজেট এই স্থানে তাহার হস্তগত হইল। তিনি গেজেটে 

দেখিতে পাইলেন ফে, স্তার্ জেম্স্ আউট্াম লক্ষৌর উদ্ধারের জন্য তাহার 
স্থলে সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। 

লর্ড কানিঙ বোধ হয়, হাঁবেলকের প্রত্যাবর্তনে ছুঃখিত হইয়াছিলেন । 
কিন্তু তিন্চিযদি ঘটনাস্থল এবং সময়ের অবস্থার পূর্বাপর পর্যালোচনা করিয়া 

দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, হাবেলক তৎকর্তৃক অধঃকৃত হইতেন না। 

যাহ! হউক, সেনানায়ক আউট্রামের জন্য এ বিষয়ে কোন গোলযোগ ঘটিল না। 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আউট্াম ১ল1 আগষ্ট কলিকাতায় উপনীত হইয়া- 

ছিলেন। * উহার চারি দিন পরে তিনি অযোধ্যার প্রধান কমিশনরের পদে 

প্রতিষ্ঠিত হয়েন। অবিলম্বে তিনি কপিকাত। হইতে যাত্রা করেন। পথে 
বিপক্ষ সিপাহীদিগের দলভক্গ করিয়া, আউট্রাম্ ১৬ই সেপ্টেম্বর কাণপুরে 
উপস্থিত হয়েন। গবর্ণমেন্ট তাহাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, 

কিন্তু আউট্টাম দেখিলেন, এই পদ গ্রহণ করিলে সেন'পতি হাবেলকের যার পর 
নাই মনঃক্ষোভ জন্মিবে। তিনি বিপক্ষের আশাভঙ্গ করিতে গিয়া, শ্বপক্ষের 

প্রধান ব্যক্তির উৎসাহভঙ্গের কারণ হইবে। আউটাম উদারতার বশবর্তী 
হইয়া, অবিলম্বে এই বলিয়! বিজ্ঞাপনপত্র প্রচার করিলেন যে, সেনাপতি 
হাবেলক, যে কাঁধ্য করিয়াছেন, তাহাতে তীহার সবিশেষ সন্তোষ জন্মিয়াছে। 

তিনি দেওয়ানী বিভাগের কম্মচারিবূপে অযোধ্যার কর্মস্থলে উপস্থিত থাকিয়া, 

*.এই ইতিহসেক় ধর্থ তাগ,-১৭৬ পৃষ্ঠ। দেখ। 
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নিজের ইচ্ছায় সৈনিকবিভাগে সেনাপতির সাহাধ্য করিবেন। আউট্টামের 

এইরূপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাইয়া, প্রধান সেনাপতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ 
করিলেন । 

এইরূপে হাবেলক, লক্ষৌর অধিকারের জন্য যে সৈনিকদল প্রস্তুত হইয়াছিল, 
তাহার প্রধান অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। আউট্রাম তীহার সহকারী 
হইলেন। এই সৈনিকদলের এক ভাগের কর্তৃত্ব নীলের উপর সমপিত হইল। 
তিন জন 'সাহদী ইংরেজ সেনাপতি স্বজাতির উদ্ধারার্ঘে লক্ষৌযাত্রায় উদ্ভত 
হৃইন্বেন। গঙ্গ। পার হওয়ার জন্য নৌসেতু প্রস্তত হইতে লাগিল। ১৯শে 
সেপ্টেম্বর সেতুনির্শমীণ শেষ হয়। এ দিন হইতে সৈনিকদল গ। পার হইতে 
থাকে। তৎপর দিন কামান গ্রভৃতি অপর পারে লইয়া! ধাওয়1 হয়। সৈনিক- 

দল ২১শে সেপ্টেম্বর কাণপুরের অপর তট হইতে যাত্রা করিয়া, পূর্বের ন্যায় 

মঙ্গলোয়ারে উপস্থিত হয়। মঙ্গলোয়ারে বিপক্ষ সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতে- 

ছিল। ইহার এ্রস্থান হইতে তাড়িত হয়। অনন্তর সৈনিকগঞ্জ উনাওতে 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়৷ পর দিন বসিরথগঞ্জে পহুছে। তাহারা অবিরতবৃষ্ট 

পাতের মধ্যে এই স্থান হইতে ষোঁল মাইল অতিক্রম করিয়া, বানি নামক 
পল্লীতে গমন করে। বানি হইতে লক্ষৌ যাইতে হুইলে সই নদী পার 
হইতে হয়। নদী পার হওয়ার কোন অস্থুবিধা ছিল ন1। উহার উপর ইষ্টক- 
নির্দিত সেতু ছিল। সৈনিকদল নদী পার হইয়া আলমবাগের অভিমুখে 
অগ্রসর হইল। এই বিস্তৃত বাগানে বিপক্ষ সিপাহীরা ছয়টি কামান লইয়। 

অবস্থিতি করিতেছিল। ২৩শে সেপে্বর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ইংরেজটৈস্ত 

ইহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেনানায়ক নীল পার্শবর্তী পল্লী হইতে 
কতকগুলি বিপক্ষকে তাড়াইয়া দিলেন। বিপক্ষগণ আলমবাগ এবং উহার 
নিকটবর্তী একটি বাড়ীতে থাকিয়া, বিল্ক্ষণ পরাক্রমের সহিত আগন্তক 

ইংরেজসৈঘ্তের গতিরোধ করিল। কিন্তু শেষে তাহারা এই স্থান হইতে 
তাড়িত হইল। সন্ধ্যা হওয়াতে মেনাপতি হাবেলক সৈনিকদিগকে বিশ্রাম 
করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা বথাস্থানে কামানসঙ্পিবেশ করিয়া, বিশ্রাম 
করিতে লাগিল। কিন্ত সহসা তাহাদের মধ্যে গোলযোগ ঘটিল |  পলায়- 
মাঁন মিপাহীরা নূতন কামান আনিয়া, তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ -করিতে 
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লাগিল। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতেছিল। সমুদয় স্থান অন্ধকারময় 

হইয়া! উঠিয়াছিল। পথ, হাতী, ঘোড়া, বলদ, প্রভৃতি চতুষ্পদের সহিত দ্বিপদ্দ 
মানুষ এবং কামান প্রভৃতি অচল আগ্নেয়ান্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। যাহা হউক, 

সিপাহীদিগের এই উদ্যমও সফল হইল ন1) আলমবাগ ইংরেজসৈন্ভের অধি- 

কারে রহিল। শেষে মিপাহীদিগের সন্গিবেশস্থলও তাহাদের অধিকৃত হইল। 
তাহাদের একদল, এক হাটু কাদা তাঙ্গিয়া, আপনাদের অবস্থিতিস্থলের 

চারি দিক পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে বৃষ্টিপাত বন্ধ হুইয়াছিল। 

এই সময়ে দিল্লীর অধিকারের সংবাদও শিবিরে প্রচারিত হইয়াছিল। ইংরেজ- 

সৈন্ত এই সংবাদ পাইয়া, লক্ষৌর পুরোভাগে কামানের ধ্বনি করিয়া, হর্ষ 
প্রকাশ করিতে লাগিল। পর দিন তাহার আপনাদের শক্তিস্ধ্য়ের জন্য 

বিশ্রাম করিল। আলমবাগে তাহাদের দ্রব্যাদি রহিল। আড়াই শত সশস্ত্র 
রক্ষক উহার পাহার! দিতে লাগিল। 

২৫শে জুন প্রাতঃকালে হাবেলক আউট্রামের সহিত পরামর্শ করিয়া, 
সোজা! পথের পরিবর্তে একটু ঘৃরিয়া! রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 

তাহারা চারবাগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তথাকার সিপাহীগণ 

প্রবলবেগে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহার চারবাগের সেতুর অপর 
ভাগে স্থাপিত কামান হইতে এমন বেগে গোলা! চালাইতে লাগিল যে, 
ইংরেজের কামানের গোল। অকাধ্যকর হইয়া পড়িল। সেনাপতির তরুণবয়স্ক 

পুত্র হাবেলক দ্েেখিলেন যে, সেতুর নিকটে তাহার পিত1 ব। আউট্রাম, কেহই 

উপস্থিত নাই। তীহার পিতা যেখানে ছিলেন, তিনি ত্বরিতগতিতে সেই 
স্কানের দিকে গেলেন, তিন চারি মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া নীলকে 

কহিলেন যে, সৈনিকদিগকে সেতুপথে অগ্রসর হুইবার জন্য তাহাকে আদেশ 
দিতে হুইবে। 'সেনানায়ক নীলের আদেশে পঁচিশ জন সৈনিক অগ্রসর 

হইল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়। গেল। সেনা- 

পতির পুত্র কোনরূপে রক্ষা পাইলেন। সেনাপতি হাবেলক এই সময়ে উপস্থিত 
হইয়া, নিষ্কোশিত তরবারির আশ্ফষালন করিতে করিতে সৈনিকদিগকে অগ্রসর 

হইতে আদেশ দিতে লাগিলেন । সৈনিকগণ নির্ভীকচিত্তে কামানের গোলার 
সম্মুখে সেতু পার হইল। তাহার! কামানগুলি অধিকার করিল, সঙ্গীনে 
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বিপক্ষদিগের অনেকের প্রাণান্ত করিয়া ফেলিল, এবং বিপুলবিক্রমে লক্ষ 

সহরে প্রবেশলাভ করিল। 

সৈনিকগণ অতঃপর কৈশরবাগের দিকে অগ্রসর হইল। বিপক্ষেরা এই 

স্থান হইতেও গোলাবৃষ্টি করিয়া, তাহাদের সাতিশয় ক্ষতি করিতে লাগিল। 

এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও, তাহারা সেতুপথে একটি নালা পার হইয়া, ছত্রমঞ্জিল 

এবং ফরিদবকৃস্ প্রাসাদ অধিকার করিল। পশ্চাদগামী মৈনিকদলের সহিত 

একত্র হইবার জন্য আউন্রাম অগ্রগামী সৈনিকদলকে ছত্রমঞ্জিলে কয়েক ঘণ্ট' 

রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু হাবেলক এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, 

অবরুদ্ধ বেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। ইতঃপূর্বে 
আউট্রামের বাহুতে বন্দুকের গুলি লাগিয়াছি্, রুধিরস্রোত বন্ধ করিবার জন্য 

তিনি বাহুতে রুমাল বাঁধিয়াছিলেন। একজন তাহাকে আহত স্থানে পটি 

বাধিবার জন্য অশ্ব হইতে নামিতে কহিলে, আউট্ম উত্তর করিলেন, “যে পর্য্যস্ত 

রেসিডেন্সিতে উপস্থিত না হই, পে পধ্যস্ত এইপ্ভাবে থাঁকিব।”৮ রেসিভেন্সিতে 

যাত্রাকালে হাইলাপ্ডার সৈন্য সর্বাগ্রে স্থাপিত হইল। তৎপম্চাতে শিখগণ 

এবং তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে মাদ্রাজের সৈনিকগণ রহিল। এইরূপে বাবস্থিত 

হইয়া, ইংরেজসৈন্য সহরের সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া, রেপিডেন্সির অভিমুখে যাইতে 
লাগিল। গলির পার্্স্থিত উচ্চগৃহসমূহে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। 

হাবেলকের সৈন্ত এইরূপ বিপত্তিময় পথে খাসবাজার নামক স্থানে উপনীত 

হইল। এই স্থানের গৃহগুলি বিপক্ষ সিপাহীগণে পূর্ণ ছিল। ইংরেজটিন্য খাস- 
বাজারের তোরণের নিকট উপস্থিত হইলে আবার সিপাহীগণ কর্তৃক আক্রান্ত 
হয়। সেনানায়ক নীল ইহাদের পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি তোরণ 

অতিক্রম আপনার পহচরকে কহিলেন যে, কামানগুলি ভিন্ন পথে গিয়াছে, 

উহা! ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই আদেশ দিয়, তিনি অশ্বের রশ্মি সংযত 

করিয়া, কামান আসিতেছে কি না, দেখিবার জন্ত মুখ ফিরাইয়! রছিলেন ; 'এমন 

সময়ে একজন সিপাহী তোরণের উপর হইতে তাহার মন্তক লক্ষ্য করিয়া, গুলি 

করিল। গুলি মস্তক ভেদ করিয়া, বাম কর্ণের নিম্ভাগে প্রবিষ্ট হইল। নীল 

এই আঘাতে গতাস্ু ও অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। কিন্ত সৈনিকের ইহাতে 

সাহসে বিসর্জন দিল না। তাহারা হাবেলক এবং আউটাামের কথায় 
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উৎসাহিত হইয়া, গুলিবৃষ্টির মধ্যে রেসিডেন্সির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। 

অবশেষে ইহাদের অনেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মহোললাসে 

নির্দিষ্ট স্থানে সমাগত হইল।* ইহাদের আগমনে রেসিডেন্সির যেরূপ অবস্থ। 
ঘটিয়াছিল, তাহা পুর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে । ২৫শে সেপ্টেম্বর সমুদয় সৈন্ত 
রেসিডেম্সিতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। অধিকাংশ তৎপর দ্বিন প্রাতঃ- 

কালে উপস্থিত হয়। পশ্চাদ্দগামী সৈনিকদল পীড়িত ও আহতদিগকে লইয়া, 

কর্ণেল নেপিয়ারের ( পরে লর্ড নেপিয়ার, ইনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি 

হইয়াছিলেন। ) তত্বাবধানে রেপিডেন্সিতে পদার্পণ করে। এইরূপ বিদ্ববিপত্তি 

অতিক্রম পূর্বক সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রাম লক্ষৌর রেপিডেন্সিতে 
সমাগত হয়েন। পথে সেনানায়ক নীল দেহত্যাগ করেন। সৈনিকদিগের 

অনেকে রোগের আক্রমণে নিজ্জীব হইয়া পড়ে। অনেকে সিপাহীদ্দিগের 

আক্রমণে হত ও আহত হয়। 

* 1£%/5/1/2%) 11/%/9/5 2%/ 5৮ 42271 2706/210%) £, %22-7175 
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তৃতীয় অধ্যায়। 
০০৩ 

উত্তরপশ্চিমগ্রদেশ ও অযোধ্যা । 

সেনাপতি গ্রিথেডের দিলী হইতে যাত্র।--গাজীউদ্দীন নগর-_বুলন্দাসহর-__মালঘর-খুজ্জা 

-মৌনী সন্নযাসী--আলিগড়-আ।কবরাব|দ--আগরা--মৈনপুরী-সেনাপতি আউটামের 

পত্র--ফালীনদীর তীরে যুদ্ধ-প্রধান মেন।পতি স্তার্ কে।লিন্ কান্ব পেলের যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্র।-- 

কাজোয়ার যুদ্ধ--গ্রধান সেনাপতির অযোধ্যায় প্রবেশ- জঙ্গ বাহাদুর_ প্রধান সেনাপতির 

লক্ষৌতে প্রবেশ--ঙাহার সহিত সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের সম্মিলন--সেনাপতি 

হাবেলকের দেহত্যাগ--আউটামের আলমবাগে অবস্থিতি--প্রধান সেনাগতির কাণপুরে 

যাত্রা। 

: সেনাপতি উইল্সনের স্বাস্থ্যতঙ্গ ইইয়াছিল+ দিল্লী অধিকৃত হইলে উইল্সন্ 
হিমগিরির শীতল সমীরে সুস্থ হইবার জন্য দিমলায় গিয়াছিলেন। দিল্লী 

পরিত্যাগের পূর্বে তিনি গল্গ ও যমুনার মধ্যবত্তী ভূখণ্ড হইতে বিপক্ষ সিপাহী- 

দ্বিগকে নিষফাশিত.করিবার জন্ত সৈন্য পাঠাইবাঁর বন্দোবস্ত করেন। ৭৫০ জন 

ইংরেজ, এবং ১,৯০৮ জন এতদেশীয় সৈনিক গ্রস্তত হয়। লেফ টেনেন্ট কর্ণেল 
গ্রিথেড় এই সৈনিকদলের অধ্যক্ষ হয়েন। ২৪শে সেপেম্বর প্রাতঃকালে ইহারা 
দিল্লী হইতে যাত্র। করে। এই সময়ে মহিমান্বিত মোগলের জনকোলাহলময় 

রাজধানী মহাশ্মশানের মত হইয়াঁছিল। পথে লৌকসমাগম ছিল না। যুদ্ধধাত্রী 

ইংরেজ সৈনিকদিগের পদশব্ধ ব্যতীত আর কোন শব সে সময়ে শ্রুতিগোচর 

হয় নাই। নানাস্থানে মৃতদেহ পড়িয়৷ র্হিয়াছিল। গলিত শবের দুর্গন্ধ 

চারি দিকের বাঘু দুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন স্থানে কুকুর এক জনের 

বিচ্ছিন্ন দেহাংশ আগ্রহের সহিত উদরস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কোন 

স্থলে শকুনি চঞুপুট দ্বারা আপনার অভীষ্ট খাদ্য তুলিয়া লইতেছিল, সৈনিক- 
দিগের সমাগমে ক্ষুধার্ত বিহঙ্গ দূরে সরিয়া গেলেও, সেই তোজ্য ভ্রব্যের 
দিকে সতৃষ্ণচভাবে দৃষ্টিষোজন। করিয়া রহিয়াছিল। কোন কোন স্থানে 

শবগুলি যেন জীবস্তভাবের অনুরূপ ছিল। কোঁন কোন শবের হস্তস্থিত তন্ত্র 
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পূর্ববৎ উত্তোলিত রহিয়াছিল। ইংরেজ সৈনিকদিগের স্তায় অশ্বগুলিও এই 
ভয়ঙ্কর দৃশ্তে চমকিত হইয়াছিল । যুদ্ধযাত্রিগণ নীরবে এই ভয়াবহ শ্বশান 
অতিক্রম পূর্বক নগরের বহির্ভীগে উপস্থিত হইল। 

উক্ত বীভৎস দৃশ্ত ও হুর্গন্ধ বায়ু পরিহার করিয়া, সৈনিকগণ যখন 

বিস্তৃত স্থলের বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত বায়ুর মধ্যে আসিল, তখন তাহাদের আহলাদের 

অবধি রহিল না। তাহার! সুখম্পর্শ সমীরে উৎফুল্ল হইয়া অগ্রসর হইতে 

লাগিল। এগার মাইল পথ গিয়া, তাহারা গাজীউদ্দীন নগরে উপস্থিত হইল। 

বিপক্ষ সিপাহীরা এই স্থান ছাড়িয়। চলিয়া গিয়াছিল। কতিপয় পিবিলিয়ান, 
যে দিন দিলী অধিকৃত হয়, তাহার পর দ্রিন এ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

ইহাদের মধ্যে বুলন্দসহরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট লায়েল সাহেব ছিলেন।* 
সিবিলিয়ানের! পুনরায় কর্মস্থলে যাইবার জন্ত সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলিত 

হইলেন। 

যাহা হউক, কর্ণেল গ্রিথেড় ২৮শে সেপ্টেম্বর উযাকালে বুলন্বসহরে যাত্রা 

করিলেন। অগ্রগামী সৈনিকদল হৃর্য্যোদয়লময়ে চারিটি পথের সন্ধিস্থলে 

উপনীত হইল। এই চৌমাথা হইতে একটি পথ বুলন্দসহরের দিকে, একটি 
মালঘরের দিকে গিয়াছিল। চৌমাথার ঘাটিতে বিপক্ষ সওয়ারগণ অবস্থিতি 
করিতেছিল। ইংরেজপক্ষের অগ্রগামী সৈম্ত বুলন্দসহরে পঁছুছিতে ন! 

পঁছছিতেই ইহার! চলিয়া যায়। সেনানায়ক গ্রিথেড বুলন্দসহর আক্রমণ 

করেন। প্রধানতঃ ইংরেজদিগের অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজের৷ এই যুদ্ধে 

ব্যাপৃত থাকে । বিপক্ষের পরাজিত ও তাঁড়িত হয়। তাহাদের তিন শত 

সৈনিক রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে। ইংরেজপক্ষের ৪৭ জন হত ও আহত 

হয়। সিপাহীদিগের তিনটি কামান এবং অনেক যুদ্ধোপকরণ বিজয়ী 

সৈনিকের। অধিকার করে। বুলন্দমহরের যুদ্ধের পর সেনাপতি এক মাইল 

দুরে কাঁলীনদীর তীরে শিবির সঙ্গিবেশ করেন। এ দিন অপরাহ্কালে 

তাহার সৈনিকের! মালঘরে উপস্থিত হয়। মালঘরের নবাব ওয়ালিদাদ খা 

* ইনি পরে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্টেনেন্ট-গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত ও স্যার আল- 

ফেড লায়াল নামে অভিহিত হয়েন। 
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* পপি পন পিন পাপ সপ ৬৮০৮০ পা 

উত্ত 

দিশ্লীর বৃদ্ধ মোগলের নামে উক্ত জনপদ শাসন  করিতেছিলেন। ইংরেজ- 

সৈম্ভের উপস্থিতিতে তিনি প্রস্থান করেন। তাহার দুর্গে নানাবিধ দ্রব্য ছিল। 

১লা অক্টোবর এই দূর্গ বিনষ্ট কর! হয়। ছুর্গধ্বংসকালে গ্রজলিত বারুদস্ত,গে 

একজন ইংরেজ সৈনিক দেহত্যাগ করে। গ্রিথেডের সৈনিকদল, আহতদিগকে 

মিরাটে পাঠাইবাঁর বন্দোবস্ত করিবার জন্ত চারি দিন বুলন্দসহরে থাকে। 

লায়েল সাহেব পুনর্বার এই স্থানের শান্তিরক্ষায় ব্যাপৃত হয়েন। ছুই তিন 

দিন পরে ইহার সাহায্যার্থে মিরাট হইতে কত্তিপয় সৈনিক উপস্থিত হয়। বুলন্দ 

সহরের পশ্চিমে রোহিলখণ্ডের বিস্তৃত ভূভাগ অবস্থিত। এই ভূভাগ সিপাহী- 

দিগের অধিকারে ছিল। সিপাহীরা রোহিলখণ্ড হইতে অনেক বাঁর বুলনা- 
সহরে উপৃষ্থিত হয়। লায়েল সাহেবের সাহায্যকারী সৈনিকগণ ইহাদের 
আক্রমণনিরোধের জন্য সজ্জিত থাকে ।। 

গ্রিথেডের সৈন্ত ওরা! অক্টোবরে বুলন্দসহর পরিত্যাগ করে । তাহারা এ দিন 

অপরাহ্কালে খুর্জা নামক স্থানে উপনীত হয়। থুর্জা1! আলিগড়ের,পথে অব. 
স্থিত। এই স্থানে প্রধানতঃ মুসলমানের বাস। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সওয়ারদিগের 

কেহ কেহ এই স্থানের অধিবাসী । সৈনিকেরা খুর্জায় প্রবেশ করিয়া দেখিল 
যে, পথের পার্থে একটি নরকম্কাল রহিয়াছে। উহার মস্তক নাই। ভগ্ন 

অস্থিগুলিতে আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে । ডাক্তারের! পরীক্ষা করিয়া উহা 
কোন ইউরোপীয় নারীর কম্কাল বলিয়! নির্দেশ করেন। এই কথায় ইংরেজ- 

সৈম্ত সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, স্থানীয় লোকের সমুচিত শান্তিবিধানে সঙ্ক্প 
করে। ইহাদ্দিগকে অনেক বুঝাইয় শান্ত কর! হয়। অধিবাসীরা স্পষ্টভাবে 

কন্ধে যে, তাহাদের কোন দোষ নাই ; তাহার! গবর্ণমেণ্টের আজাবহ ভূত্য মাত্র । 

এ মময় অতি সামান্য সুত্রে ইংরেজসৈনিকের জিঘাংসা কিরূপ প্রবল হইয়া 

উদ্ভিত, তাহা এই বিবরণে বুঝা যাইতেছে। 
আর একটি বিষয়ে ইংরেজসৈনিকদিগের মধ্যে সহসা উত্তেজনার সঞ্চার 

হয়। যেস্থানে শিবির সনিবেশিত ছিল, তাহার নিকটবর্তী বৃক্ষতলে একজন 

সন্ন্যাসী বসিয়াছিল, এই সন্ল্যাসী মৌনী, স্থতরাং সৈনিকদিগের কথার কোন 
উত্তর না! দিয়া, আপনার সমক্ষে, যে ছোট বারকস্ ছিল, উহ পরীক্ষা 

করিতে সঙ্কেত করিল। কিয়ৎক্ষণ পূর্বে এই বারকস্থানিতে খাদ্যদ্রব্য ছিল। 
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প্রথমে উহাতে কোনরূপ অস্বাভাবিক বিষয় পাওয়া গেল না। সুক্কূপে 

পরীক্ষার পর দেখ গেল যে, বারকসের নীচে ছিদ্র আছে, ছোট একখানি 

চত্ক্ষোণ কাঠে এ ছিদ্র ঢাক হইয়াছে; কাঠখানি খোল। হইলে ছিদ্রের মধ্যে 
একথানি ক্ষুদ্র জড়ান কাগজ পাওয়া গেল । উহ্! সেনাপতি হাঁবেলকের গ্রীক 
ভাষায় লিখিত পত্র। উহাতে সেনাপতি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি লঙ্ষৌর 

£ংরেজদিগের উদ্ধারার্থে যাত্রা করিয়াছেন। তাহার সৈগ্ঘসংখ্যা অল্প' গা 

ইত্যাদি নাই । এ লমরে অপর সৈনিকদলের সাহায্যগ্রহণ একান্ত আবশ্যক 

হইয়াছে । যে কোন ইংরেজ সৈগ্াধক্ষের হস্তে এই পত্র পড়িবে, তিনি যেন 

টাহার সাহাধ্যার্থে উপস্থিত হয়েন। দেনানায়ক গ্রিথেড এই পত্র পাইয়! 

অবিলম্বে কাণপুরে যাইতে ইচ্ছ। করিলেন ।* এ সময়ে, ইংরেজদিগকে, স্থানান্তরে 

সংবাদ পাঠাইতে এবং স্থানাস্তর হইতে সংবাদ আনিতে চরের উপর নির্ভর 

করিতে হইত। তাহারা সাধারণের অজ্ঞাত তাধার পত্র লিখিয়া, চরের হস্তে 

সমর্পণ করিতেন । চরেরা এ পত্র নানাকৌশলে গ্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়।, 

নানাবেশে নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিত। অনেক সময়ে ইহারা বিপক্ষ সিপাহী- 

দিগের শিবিরে গিয়া, তাহাদের সংবাদ আনিয়া দ্িত। লক্ষৌর অবরোধকালে 

ইংরেজদিগকে যে, এইরূপ চরের সাহাধ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহ! পূর্ধে 

উক্ত হুইয়াছে। | | 

ইংরেজসৈন্ত অতঃপর আনিগ্ে উপস্থিত হয়। সিপাহীরা পূর্বেই এই 

স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। যখন সৈনিকদল অগ্রসর হয়, তখন 

উচ্ছঙ্ঘখল লোকে শিক্ষ! বাজাইয়া, ঢোল পিটিয়া, অশ্রাব্য ভাষার উচ্চারণ করিতে 

করিতে ইংরেজপৈন্ঠকে বাধ! দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন ভ্রতগামী অশ্বগণ 

কামান লইয়। তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন এ সকল লোকের সাহসের 

মহিত বাচালতার অন্তর্ধান.করে। ইহার! দুইটি কামান ফেলিয়! নগরে প্রবেশ 

পূর্বক উহার দ্বাররোধ করে, এবং আক্রমণকারীদ্দিগের ভয়ে অপর দিক 

দিয়! বাহির হুইয়1 যাঁয়। সৈনিকগণ ইহাদের পশ্চান্ধাবিত হয়। ইহাদের অনেকে 

ধান্বক্ষেত্রে আত্মগোপন করে। ইংরেজপক্ষের অশ্বীরোহিগণ প্রত্যাবর্তনকালে 
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ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়৷ অনেককে বধ করে। ইংরেজ দেনাপতির সমাগমে 
আলিগড়ের অধিবাসিগণ আহ্লাদিত হয়। এত দিন নাঁনারপ অশাস্তিতে 

তাহার! নিরতিশয় বিব্রত ছিল; এখন শান্তিময় শাসনের ফলভোগ করিতে 

পাইবে বলিয়া, তাহার৷ সৈনিকদিগের আবশ্তক দ্রব্যাদির সংগ্রহে আগ্রহযুক্ত 
হয়। 

আলিগড়ের চৌদ্দ মাইল দুরে কাপুরের দিকে আকবরাবাদ অবস্থিত। 

সেনানায়ক গ্রিথেড আলিগড়রক্ষার জন্য কতিপয় সৈনিক রাখিয়া, আক- 

বরাবাদে যাত্রা করেন। আকবরাবাদে মঙ্গল সিংহ এবং মহাতাপ সিংহ, 

এই ছুই যমজ ভ্রাতা কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। এই রাজপুত ভ্রাতৃদ্বয় গবণ- 
মেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ই'হাদিগকে ধরিবার চেষ্টা কর! 

হয়। সন্ধ্যাকালে ইংরেজপক্ষের অশ্বারোহিগণ উক্ত গলী অবরোধ করে। 

পলায়নকালে রাজপুত ত্রাতৃদ্ধয় নিহত হয়েন। ই'হাঁদের গৃহে তিনটি ছোট 

কামান এবং ইউরোপীয় কুলনারীদিগের ব্যবহৃত নানাবিধ দ্রব্য পাণয়! যায়। 

গ্রিথেড যখন উক্তরূপ অদ্ভুত উপায়ে সেনাপতি হাবেলকের লিখিত পত্র 
প্রাপ্ত হয়েন, সেই সময়ে আগর] হইতেও অনেক পত্র তাহার শিবিরে উপস্থিত 

হয়। এই সকল পত্র ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় লিখিত হুইয়া- 

ছিল। আগরার ছুর্স্থিত ইংরেজের পত্রে সাঁতিশয় কাতরভাঁবে সাহীষ্য- 

প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রিথেড্ কাণপুরের পরিবর্তে আগরায় যাইতে 

উদ্ধত হইলেন। | 
লেফটেনেন্ট-গবর্ণর কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগ পর্যন্ত আগরার ঘটনা 

পূর্বে বর্মিত হইয়াছে । কলবিনের দেহত্যাগের পর রীড সাহেব কিছু দিনের 

জন্য তৎপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে সৈনিকবিভাগের কর্মচারীর 

কর্তৃত্বের উপর নির্ভর কর! একান্ত আবশ্তক হওয়াতে রীড সাহেবের স্থলে 

কর্ণেল ফ্রেজার নিয়োজিত হয়েন। কর্তৃপক্ষ আগর। বা তৎপার্খবর্তী ভূখণ্ডে 

শাস্তিস্থাপনে সমর্থ হয়েন নাই। তাহাদের প্রাধান্য অন্তহিত হইয়াছিল। 

যাবতীয় বিষয়ের শৃঙ্খলাদাধনের জন্য কেহ কোনরূপ ক্ষমতাপ্রকাশ করিতে 

পারিতেন না । সকলেই স্থানাস্তরের সিপাহীদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় একান্ত 

ব্যাকুল ছিলেন। কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগের পুর্ধে এই সংবাদ প্রচাঁরত 
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হইয়াছিল যে, গোবালিয়রের উত্তেজিত সিপাহীর! মেহিদপুর, মালব, ভূপাল 

প্রভৃতি স্থানের সিপাহীদ্িগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আগর আক্রমণ করিবে। 

গোবালিয়রের সিপাহীর। যেরূপে উত্তেজনার পরিচয় দেয়, মহারাজ শিন্দে 

যেরূপে তাহাদিগকে নিজের রাজধানীতে কিছুকাঁলের জন্ত রাখেন, দূরদর্শী 
দিনকর রাও যেরূপে এই আকম্মিক বিপদের শাস্তি করিতে বুদ্ধিকৌশলের 
পরিচয় দেন, তাহ পুর্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু উত্তেজিত সৈনিকদল দীর্ঘকাল 
গোবালিয়রের অবস্থিতি করে নাই। তাহার। মহারাজের শাসন ন। মানিয়া, 

উচ্ছঙ্খলভাবে নান! স্থানে প্রধাবিত হয়। ক্রমে মধ্য ভারতবর্ষের পূর্বোক্ত 
জনপদসমুহের উত্তেজিত সিপাহীদিগের সম্মিলনে তাহাদের বলবুদ্ধি ঘটে। 
১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজসৈন্ত চিরন্মরণীয় মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে 

প্রবেশ করে। উহার চারি দ্দিন পরে খখন দিল্লীতে তাহাদের আধিপত্য 

প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অনেক সিপাহী হতাশ হইয়া, দিল্লী পরিত্যাগ করে। 

ফিরোজ 'শাহ নামক একজন শাহ জাদা ইহাদের অধিনায়ক হইয়। ২৬শে 
সেপ্টেম্বয় মথুরায় উপনীত হয়েন। এই স্থানে হীরা সিংহ নামক একজন 
সুবাঁদারকর্তৃক পরিচালিত ৭২ সংখ্যক এতদ্েশীয় পদাতিকদলের সহিত 

ইহাঁদের সম্মিলন ঘটে। শেষে সম্মিলিত দল মধ্যভারতবর্ষের সিপাহীদিগের 
সহিত একত্র হয়। এই বিশাল সৈনিকদলের আক্রমণভয়ে আগরার দুর্গাস্থিত 

ইংরেজের! আত্মহারা হইয়। পড়েন। তাহারা এই জন্য নানা ভাষায় পত্র লিখিয়া, 

গ্রথেডের নিকটে পাঠাইয়। প্রেন। গ্রিথেড় কালবিলম্ব না! করিয়া, আগরার 

অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। 

গ্রিথেড্ ৭ই অক্টোবর বিজয়গড়নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। পর দিন 

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে যাত্রা করিয়া, ১ই তারিথ প্রাতঃকালে নৌসেতু ছারা 

যমুন। উত্তীর্ণ হইয়1, আগরার দুর্গপ্রাচীরের সমীপে সমাগত হয়েন। ইংরেজ- 

সৈন্ত সবিশেষ সত্বরতাসহকারে নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়াছিল। নুষ্যতাঁপে 

ইহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল। পথের ধুলিরাশিতে ইহাদের পরিচ্ছদ নিরতিশয় 
মলিন হুইয়! গিয়াছিল। ইহার! যখন হুর্গপ্রাস্তে উপস্থিত হয়, তখন ধাহাঁর৷ 

ইহাদের সম্বর্ধনীর জন্ঠ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহার। ইহাদিকে শ্বদেশীয় 

লোক বলিয়! চিনিতে পারেন নাই। একটি কুলনারী সমীপবর্তী রেইক্স 
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সাহেবকে কহিয়াছিলেন--“এই ভীমদশন লোকগুলি নিশ্চয়ই আফগান।” 

রেইকৃন্ সাহেবও সব্ধ প্রথম ইহাদিগকে ইংরেজসৈন্ত বলিয়া চিনিতে পারেন 

নাই।* আতপতাপে নিপীড়িত হুইয়া, ধূলি ও কর্দিম তুচ্ছ বোধ করিয়া, ইহার! 

বিশ্রামবাতিরেকে ৪৮ মাইল অতিক্রম পূর্বক এইরূপ অপরিচ্ছন্নভাবে, এইরূপ 

বিবর্ণবদনে স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারার্থে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে 

পদার্পণ পুর্বক হুর্গের পুরোৌভাগে প্রকাশ্য পথে অবস্থিতি করিতে লাগিল। 

এ দিকে ইহাদের অধিনায়ক, কোথায় শিবিরসন্মিবেশ করিতে হইবে, কর্তৃ- 
পক্ষের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন। ছুই ঘণ্ট1 কাল, তাহার সহিত আগরার 

কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে তকবিতর্ক হইল। ছুই ঘণ্টা কাল, পরিশ্রান্ত সৈনিকের! 

দুর্গের মন্মুথে পথে রহিল। অবশেষে কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্র ইহাদের 

শিবিরসন্নিবেশের জন্য নির্দিষ্ট হইল । এই ক্ষেত্রের যে যে স্থানে তাবু ফেল! 

হইবে, তাহা চিহ্ধিত হুইল। ঘোটকগুলি নিষ্দিষ্ট স্থলে সন্নিবেশিত রহিল। 

পৈনিকেরা খান্তের আয়োজন করিতে লাগিল। কোন কোন' আফিমর 

তাড়াতাড়ি দুর্গে গমন করিলেন। ছুর্গবাসীদিগের অনেকে সাহাঘ্যকারী সৈন্তের 

আগমনে আশ্বস্ত হইয়], বহিদ্দেশে উপস্থিত হইলেন। প্রাচীরবেষ্টিত ছুর্গের 

অভ্যন্তর্টর অবরুদ্ধভাবে থাকাতে ই'হাদ্দের সাতিশয় কষ্টবোধ হইয়াছিল । 
এখন বহির্ভাগের বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিমুক্ত বাযু ইহর্দিগকে স্পশে ম্পশশে উৎফুল্ল 

করিয়৷ তুলিতে লাগিল। এদিকে শিবিরের লোকে তাড়াতাড়ি ভোজন 

করিয়৷ নানা কম্মে ব্যাপৃত হইল। কেহ কেহ, ষে সকল জিনিসপত্র পশ্চাতে 

ধীরে ধীরে আমিতেছিল, তৎসমুদয়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে ভূমিশয্যায় 
নিপ্রিত হইল। কেহ কেহ সমীপোৰিষ্ট বন্ধুগণের সহিত নান! কথা কহিতে 
লাগিল। কেহ কেহ, যে কয়েকটি তাবু পহছিয়াছিল, তৎসমুদয় খাটাইবার বন্দো- 
বন্ত করিতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষতলে বসি, পথশ্রান্তিজনিত অবসাদ দুর 
করিতে লাগিল। মোগলের রাজধানী ঘযাহাদিগকর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, 

বুদ্ধ মোগল ভূপতি যাাদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য 

আগরার দেড় লক্ষ অধিবাসীর ছুই তৃতীয়াংশ কৌতৃহবের আবেগে দলে দলে 
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কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে আিতে লাগিল। যতদূর পর্য্যস্ত দৃষ্টি চলে, ততদুর 

পর্যান্ত আকাশের গ্রশাস্তভাবের কোন ব্যত্যয় দেখ। গেল না। পরিবদ্ধিত 

শস্তের কাণ্ড এবং পত্রাচ্ছাঁদিত বৃক্ষগুলি কেবল বাধুবেগে আন্দোলিত হইতে- 

ছিশ। দুরে--অতিদুরে বিপক্ষদিগের অবস্থিতি বা আগমনের কোন নিদর্শন 
পরিব্যস্ত হইল না। আগরার কতৃপক্ষ সমাগত সেনাঁপতিকে জানাইলেন যে, 
দিল্লীর সৈনিকদিগের সমাগমবার্তী। শুনিয়া, বিপক্ষের! ৯ মাইল দূরে কালী নদীর 
অপর পারে গিয়াছে। তাহার! দৃঢ়তার সহিত আপনাদের কথার সত্যতা 

প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্বে উত্ত হইয়াছে যে, আগরায় কোনরূপ 
শাসনশৃঙ্খল! ছিল না। কর্তৃপক্ষ যাবতীয় বিষয় অবগত হইয়া, সুনিয়মে আবশ্তক 

কর্মসম্পার্দনে সমর্থ ছিলেন না । এখন এইরূপ শৃঙ্খলীবিপর্ধ্যয়, এইরূপ অন- 
ভিক্ঞতার ফল প্রত্যক্ষীভূত হইল। 

যখন গ্রিখেডের সৈনিকের! নিরুদ্ধেগে বিশ্ামন্ুখ উপভোগ করিতেছিল, 

তখন চারি ব্যক্তি নাগরা বাঁজাইতে বাজাইতে সহস। কাঁওয়াজের ক্ষেত্রে 
প্রহরী সৈনিকদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইল। একজন প্রহরী ইহা- 
দিগকে চলিয়া যাইতে কহিল। অমনি ইহাদের একজন পরিচ্ছদের মধ্যস্থিত 
তরবারি বাহির করিয়া, তাহাকে কাটিয়া ফেলিল। অন্ত একজনগ প্রহরী 
সহযোগীবু সাহাধ্যার্থে আদিল। কিন্ত সেও আহত হইল। শেষে ক্ষেত্রস্থিত 

সৈনিকর্দিগের 'অন্ত্রাধাতে এই চারি ব্যক্তিই দেহত্যাগ করিল কিন্তু এই 
সংবাদ পশ্চাদভাগের সৈনিকদলে প্রচারিত হইতে ন। হইতেই কামানের গভীর 

শব্ধ শ্রুতিগ্রাবিষ্ট হইল। পর মুহুত্তেই প্রজ্লিত €লীহপিগড সকল প্রবলবেগে 
শিবিরে পড়িতে লাগিল। যাহারা ভূণশধ্যায় নিদ্রান্থখ ভোগ করিতে- 
ছিল, যাহারা বন্ধুজনের সহিত নান! কথায় আমোদিত হইতেছিল, যাহার! 
তরুতলে বসিয়া, . নিশ্চিন্তমনে শারীরিক অবসাদ দূর করিতেছিল, যাহার! 

তাবু ফেলিবার, দ্রব্যাদি সাঁজাইবার, বাহুনগুলিকে থাস্থানে রাখিবার কর্মে 
ব্যাপৃত ছিল, তাহারা সকলেই এই আকম্মিক ব্যাপারে অতিমাত্র চমকিত হুইল। 

সৈনিকের! শশব্যন্তে উঠিয়া দাড়াইল, আপনাদের অস্ত্র হাতে লইল, কেহ কেহ 
অশ্থে আরোহণ করিল। মুহুর্থমধ্যে সৈন্য ও কামান, উভয়ই বিপক্ষদিগের 

পরাক্রমনাশের জন্ প্রস্তত হইল। কিস্ত এই মুহূর্তরালের মধ্যেই শিবিরের 
| | ৩৯ 
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ভৃত্যগণ, সৈনিকগণ, স্থানান্তর হইতে আগত পরিদর্শকগণ বিপক্ষের কামানের 
গোলায় একান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। | 

যে সকল আফিসর (ই“হাদের মধ্যে লর্ড রবার্টন্ ছিলেন) ছুর্ঠে গিযাছিলেন, 
তাহার! প্রসন্নচিত্তে হুূর্গস্থিত কুলমহিলাদিগের সহিত যেমন ভোজনস্থলে 

উপবিষ্ট হইয়াছেন, অমনি কামানের গভীর শব তাহাদের শ্রুতি প্রবিষ্ট হইল। 

এক বাঁরের পর আর বার, তৎপর আর এক বার, এইরূপে বারংবার দেই 

ভীষণ আগ্েয়ান্ত্রের ভয়ঙ্কর গর্জন দুর্গবাীদিগের হৃদয়ে সন্ত্রাসের সঞ্চার 

করিল। ভোজনস্থলে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ সসন্ত্রমে দণ্তীয়মান হইলেন, এবং 

একজন অপরকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কহিলেন-_-“এ কি! ইহা কখনও 

বিপক্ষের কামানধ্বনি নহে।” কিন্তু এই কথা আশ্বাসদায়ক হইল না। 

বিপক্ষগণই সহসা গ্রিথেডের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের কামানই 

এইরূপ ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করিতেছিল। আফিদরগণ মুহুর্তমাত্র বিলম্ব 

না করিয়া, গৃহের সিঁড়ির দিকে ধাবিত হইলেন, এবং এক লক্ষে সজ্জিত 

অশ্বে উঠিয়। দুর্গ হইতে বাহির হইয়া যে দ্রিকে কামানের শব্দ হইতেছিল, সেই 
দিকে সবেগে অধিষ্ঠিত অশ্বের চালনা করিলেন। তাহারা! অদ্ধপথ অতিক্রম 

করিয়াছৈন, এমন সময়ে বিষম গোলযোগে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। লর্ড রবার্টম্ 

এইভাবে উপস্থিত দৃশ্তের বর্ণন। করিয়াছেন--“নান! বর্ণের নান! শ্রেণীর লোক 

_-বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ ; নান। শ্রেণীর ইতর জীব--হাতী, ঘোড়া, উট, 

বলদ ) নানাপ্রকার জিনিসপত্র, নান। প্রকার যান এক স্থানে আসিয়। পড়িল। 

লোকে এরূপ ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, যেন দৈত্য বা দানবেরা 
তাহাদের পশ্চাতে আসিতেছে । যাহার! সাহায্যকারী সৈনিকদিগের সমাগমে 
গ্রাফুল্প হইয়!, ছুর্গের বহির্ভাগে আসিয়াছিল, তাহার! পুনর্বার ছুর্গে ফিরিয়। 

যাইবার জন্ত আকুল হুইয়া উঠিল। যাহারা কৌতুহলী হইয়া, নগর হইতে 

শিবিরে যাঁইতেছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি পুনর্ধার নগরে ঘাইতে উদ্যত হইল। 

কামানের গ্রথম বাঁরের গর্জনে ইহার! উদ্ত্রান্তভাবে ধাবিত হইয়া, যে সকল 

যান বা বাহনে গ্রিথেডের দ্রব্যাদি, রুগ্ন বা আহতগণ আমিতেছিল, তৎসমুদয়ের 

মধ্যে গড়িল। সকলেই ভাঁড়াতাড়ি গন্তব্য স্থানের দিকে যাইতে উদ্যত ) 

সকলেই তাড়াতাড়ি আপনার পথ পরিক্ষার করিয়া লইতে ব্যস্ত। গাড়িতে 



উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্য। ৩০৭ 
১০০ ৮ পপি, পপ রর পাস 

হাতীর পথ রুদ্ধ হইল। মানুষ হাতী দেখিয়া, এ উহার গায়ে গিয়া পড়িতে 

লাগিল। উটগুলির সহিত বলদগুলির সংঘর্ষ ঘটিল। অতিমাত্র গোলযোগে 

ও অশৃঙ্খলায় সকলের গন্তব্য পথই রুদ্ধপ্রায় হইমা পড়িল। অথচ মকলেই 
আপনাদের পথ বিমুক্ত করিবার জন্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। 

কামানের গর্মনে মাহুতের স্তান় হস্তীগুলিও ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। 

উহ্ার৷ ভয়প্রধুক্ত অধিকন্ত অস্ক্শের তাড়নায় বিকট রব করিতে লাঁগিল। 

গোঁধানের পরিচালকগণ, বলদগুলির অধিকতর বেগ জন্মাইবার জন্য, সবলে 

উহাদের লেঙ্গ মুচড়াইতে লাগিল । উটগুণিকে ঘোড়ার মত বেগে চালাইবার 

জন্য পরিচালকগণ এরপ ব্যস্ত হইল যে, টানাটানিতে উহাদের নাসাবিদ্ধ রজ্জ, 

ছিঁড়িয়া গেল।” এইরূপে সকলেই তাড়িতবেগে নিদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার 

জন্ত গ্রায়াস পাইতে লাগিল। আফিসরেরা। অত্তিকষ্টে গন্তব্য পথ পরিষ্কার 

পূর্বক শিবিরে উপস্থিত হইয়া. যাহা! দেখিলেন. তাহাতে তাহাদের অতিমাত্র 
বিশ্ময় জন্মিল। সমগ্র শিবির যেন ঘোরতর দন্দযুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া! উঠিয়াছিল। 
এক স্থানে ছুই জন অশ্বারোহী পরস্পর অসিষুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল। অন্ত স্থানে এক 
জন সঙ্গীন, অপর জন তরবারি লইয়া, পরস্পরকে মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। 

স্থানান্তরে বিপক্ষদলের কতকগুলি অশ্বারোহী 'ইংরেজপক্ষের একটি কামান 

কিছু দূরে লইয়া গিয়াছিল। কোন স্থানে ইংরেজসৈনিকগণ সামরিক বেশে 

নজ্জিত হইবার অবসর গায় নাই-_তাহারা জামা মাত্র গায়ে দিয়াই, বিপক্ষ 
অশ্বারোহীদিগের আক্রমণনিরোধে অগ্রসর হইয়াছিল । এই সৈনিকদিগেরকিয়- 

দুরে__বামভাগে ইংরেজপক্ষের গোলন্াজগণ কামানের গোলা চালাইতেছিল। 

ইহারাঁও সামরিক পরিচ্ছদধারণের সময় পায় নাই। এ দিকে মহিসেরা সবিশেষ 

সত্বরতীসহুকাঁরে ঘোঁটকগুলি সজ্জিত করিতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন দলের পদাতিগণ 

আপনাদের অন্ত্রাদি লইতে ব্যস্ত হইয়াছিল। সেনাপতি গ্রিথেড, সিপাহীদ্দিগের 

এইরূপ আঁকম্মিক আক্রমণের কয়েক মিনিট পরেই ঘটনাস্থলে উপনীত 

হইয়াছিলেন। তিনি আক্রান্ত সৈনিকর্দিগকে অগ্রীসর হইতে আদেশ দিলেন। 

সিপাহীরা সহসা ইংরেজের শিবির আক্রমণ করিয়াই হটটয়া গেল। ইংরেজসৈন্য 

ইহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ইহারা কামান ফেলিয়া, কালী নর্দীর অপর পারে 

চলিয়া! গেল। ইহাদের পরিত্যক্ত ১৩টি কামান ইংরেজের অধিকৃত হইল। 



৩০৮ _ পিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

শ্রিথেড়ের সৈনিকদল ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত আগরাঁয় রহিল। ১৪ই 

অক্টোবর ইহার! আগর। হইতে যাত্রা করিয়া, মৈনপুরীর অভিমুখে অগ্রমূর হইল। 

পথে ইহাদের অধিনায়কের পরিবর্তন হইল। কর্তৃপক্ষের আদেশে কর্ণেল হোপ, 

গ্রাণ্ট, গ্রিথেডের. স্থলে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তিনি দিল্লী হইতে গ্রিথেডের 
শিবিরে উপস্থিত হইয়া, আপনার কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন। মৈনপুরীর ঘটন৷ 

পুর্ব বণিত হইয়াছে । মৈনপুরীরাঁজ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষত। ৰৃরিয়াছিলেন। 

তাহার একজন আত্মীয়ের চেষ্টায় ধনাগার রক্ষিত হইয়াছিল। ইংরেজসৈন্ভের 
উপস্থিতির এক দিন পূর্বেই তিনি কামান বারুদ ইত্যাদি ফেলিয়া স্থানান্তরে 
প্রস্থান করিয়াছিলেন। ইংরেজসৈম্ উপস্থিত হইয়া, তাহার দুর্গ বিনষ্ট করে, 

বারুদ উড়াইয়! দেয়। মৈনপুরীর সিধিল কর্দমচারিগণ বিপ্লবের কালে পলায়ন 

পূর্র্বক আগরার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন স্তাহারা এই সৈনিক- 

দলের সহিত কর্মস্থলে আসিয়া, আপনাদের কর্মে ব্যাপৃত হয়েন। অতঃপর 

সৈনিকদল বিওয়ারনামক স্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থানে মিরাট, আগরা, 

ফতেগড়, এবং কাণপুরের পথ পরস্পরসংযোজিত হইয়াছে। ইংরেজসেনাপতি, 
বিওয়ারে স্যার জেম্স্ আউট্াামের পত্র পাইলেন। এই সেনাপতির পত্রও 
হাঁবেলকের পত্রের স্ায় গ্রীকভাষায় লিখিত হইয়াছিল। পত্রথানি এক্খণ্ 
পেনের অভ্যন্তরে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পত্রবাহক এ গেন আপনার 
হাতছড়ির অন্তর্ভাগ প্রবেশিত করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। চরগণ কিরূপ 

সুকৌশলে এবং কিরূপ সাবধানে ইংরেজের শিবিরে পত্রা্দি লইয়া আসিত, 

তাহা এই ঘটনায় প্রতিপন্ন হইতেছে। সেনাপতি আউট্যাম দিল্লীর সেনা- 
নায়কের নিকটে সাহায্যপ্রার্থন। করিয়াছিলেন। সুতরাং সেনাপতি সত্বর 

লক্ষৌর অভিমুখে ঘাত্র। করিলেন। তিনি ২২শে অক্টোবর. বিওয়ার পরিত্যাগ 

পূর্বক ২৮ মাইল দূরবর্তী গুরসাহিগঞ্জে উপস্থিত হইলেন, এবং তৎপর দিন 
কান্তকুজের প্রান্তবন্তী মিরণ-কি-সরাই নামক স্থানে পহুছিলেন। ... 

এই দিন বিপক্ষ দিপাহীদিগের সহিত ইংরেজসৈন্ভের ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। 

সিপাহীরা আপনাদের ক্রামান লইয়া, কালী নদীর অপর পারে উত্তীগ হয়। 
এ পার হইতে ইংরেজসৈন্ত গোলাবৃষ্টির আরম্ভ করিলে, তাহারা কামান ফেলিয়া 
যায়। হোপ. গ্রাষ্টের সৈন্গ নদী পার হইয়া, তাহাদের পশ্চান্ধাবিত হুয়। 



উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্য। | ৩০৯ 

তাহাদের পদাতিগণ অদৃশ্ঠ হয়। তাহাদের অশ্বারৌহিগণ সবেগে গঙ্গার জলে 

গিয়! পড়ে । অনেকে আ্োতোবেগে ভাপিয়! যায়। কেহ কেহ অপর তটে 

উত্তীর্ণ হয়। ২৬শে অক্টোবর হোপ গ্রাণ্টের সৈনিকদল কাণপুরে পছ'ছে। 
৩১ শে তাহারা আলমবাগ এবং বানিসেতুর মধ্যভাগের" প্রান্তরে উপস্থিত 
হয়। প্রধান সেনাপতির উপস্থিতি পর্য্যস্ত তাহার এই স্থানে অবস্থিতি করে। 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্তার কোলিন্ কাম্পবেল্ ভারতবর্ষের প্রধান 
সেনাপতির পদে নিয়োজিত হইয়া, ১১ই আগষ্ট ইংলও হইতে কলিকাতায় 

পছছেন। এই সময়ে চারি দ্রিক বিপ্লিবময় ছিল। সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশ 

উত্তেজিত সিপাহীদিগের যথেচ্ছাচারের ক্ষেত্র হইয়াছিল। রোহিলখণ্ডে 
ইংরেজের প্রাধান্য অন্তহিত হ্ইয়াছিল। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ 
ভূভাগে ভয়াবহ বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছিল। মোগলের রাজধানীর 
পুরোভাগে ইংরেজসৈন্য অবরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। মধ্যভারতবর্ষ 
উত্তেজিত,লোৌকের উত্তেজনাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়! উঠিয়াছিল। অনেক 

স্থানে সংবাদ-প্রেরণের পথ অবরুদ্ধ ছিল। এইরূপ সঙ্কটকালে স্তার্ কোলিন্ 
কাম্পবেল প্রধান সেনাপতির কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। তিনিকিরূপে চারি 

দিকে পরিব্যাপ্ত ভয়ঙ্কর অগ্নিস্তপের নির্ববীপণে সমর্থ *হইয়াছিলেন, তাহা 

সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। 

সর্বপ্রথম গ্রাধান সেনাপতি বিপ্লন্বর ক্ষেত্রে সৈন্ভ পাঠাইবার বন্দোবস্ত 
করেন। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, চীনদেশে যে সৈম্ত যাইতেছিল, তাহ! 
ভারতের বিপ্লবনিবারণে নিয়োজিত হয়। রণতরীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন গীল 

আপনার নৌসেনা ও কামান লইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হয়েন। মরীচ 
দ্বীপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ হইতে সৈন্য ও যুদ্ধোগপকরণ সংগৃহীত হয়। 
এইবূপে বিভিন্ন স্থানের সৈনিক পুরুষগণ এখন গবর্ণমেণ্টের বিলুপ্তপ্রায় 
প্রাধান্সের পুনঃস্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। স্তার কোলিন 
কাম্পবেল ২৭শে অক্টোবর কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন, রাত্রিদিন ঘোড়ার 

ডাকে গ্রিয়া, ১লা নবেশ্বর এল্াহাবাদে উপনীত হয়েন। তৎপর দিন তিনি 

ফতেপুরে পন্'ছেন। প্রধান সেনাপতি যখন এইরূপ দত্বর্তার সহিত 
ুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হুইতেছিলেন, তখন কাণপুরের পথে কাণগ্ডেন 



৩১০ দিপাহীযুদ্ধের ইতিহীস। 

পীল সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 

স্থানে এই যুদ্ধ হয়। ফতেপুরের প্রায় ২৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে কাজোয়৷ নামক 

পল্লী অবস্থিত। ১৬৫৭ থুষ্টান্দে আওরঙ্গজেব এই স্থানে তাহার ভ্রাতা সুলতান 

সুজার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারতসাম্রাজ্যের অধিকারে প্রতিদবন্দিশূন্ত 

হইয়াছিলেন। দানাপুরের বহুদংখ্যক ন্িপাহা কাজোয়ায় সমবেত হইয়াছিল। 

১লা নবেম্বর ইংরেজসৈন্ত ইহাদের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধে ইংরেজ সেনানায়ক নিহত 
হয়েন, কিন্ত রণতরীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন পীলের কৌশলে সিপাহীদিগের দলতঙ্গ 

হয়। এই যুদ্ধের এক দিন পরে অর্থাৎ ৩রা নবেঞ্র প্রধান সেনাপতি কাণপুরে 

উপনীত হয়েন। এই সময়ে লক্ষৌর দিকে তাহার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। তিনি সংবাদ 

পাইয়াছিলেন যে, লক্ষৌতে তাহার শ্বদেশীয়ের নিকটে যে খাদ্য দ্রব্যাদি আছে, 
তাহাতে নবেশ্বরের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। খান্তের অভাবে অধিকন্ত পরাক্রান্ত 

বিপক্ষের অন্ত্রবর্ষণে ভাহাদের দৈনিকগণ, বালকবালিকাগণ, কুলমহিলাগণ 

একান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে । তিনি ইহা ভাবিয়া, সর্বাগ্রে লক্ষৌর বিপন্ন 
স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারে কৃতনক্কল্প হয়েন। পুর্বে উক্ত হইয়ীছে যে, সেনাপতি 

হোপ, গ্রান্ট আপনার সৈনিকদল লইয়া আলমবাগ এবং বানিসেতুর মধ্যভাগের 
বিস্তৃত প্রান্তরে অৰস্থিত করিতেছিলেন। প্রধান সেনাপতি আপনার প্রধান 
সহকারী ব্রিগেডিয়ার মানম্ফীল্ডের* সহিত ৯ই নবেম্বর এই স্থানে সমাগত 

হয়েন। তাহার আদেশে সেনানায়ক' ওয়াইও হাম কাণপুররক্ষার জন্ত এ 
স্থানে থাঁকেন। 

স্তার কোলিন্ কাম্প বেলের সৈনিকগণ যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করে, তখন 

তাহাঁদের চারি দিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের ফল পরিদৃষ্ট হইয়াছিল । পথে মানবের 

সমাগম ছিল না। উদ্দাম কুক্ধুর ভিন্ন আর কোন জীবিত প্রাণীকে বিচরণ 

করিতে দেখ! যাইত না। লোকালয়ে লৌকবসতি ছিল না। সেনাপতি 

হাবেলকের উপস্থিতির সময়েই পল্লীবাঁসিগণ আপনাদের গৃহ পরিত্যাগ করিরা 

গিয়াছিল। জনবহুল পল্লী, লোকপুর্ণ রাজপথ, কৃষীবলপুর্ণ কৃষিক্ষেত্রসমূহ, 
সমস্তই নিস্তন্ধভাঁবে ছিল। এইরূপ জনসম্পর্কশূন্ত স্থান অতিক্রম করিয়া, 

* ইনি অতঃপর লর্ড উপাধি পাইয়া, লর্ড সওুহষ্ট নামে অভিহিত হয়েন। 



উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্যা । ৩১১ 

প্রধান সেনাপতি ওয়াজিদ আলির রাজধানীর প্রান্তভাগে উপনীত হয়েন। 

তিনি কেবল স্বদেশীয় সৈনিকগণে বলসম্পন্ন হয়েন নাই। নেপালের প্রধান 

মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর সিপাহীবিপ্লবের প্রারন্তে গবর্ণমেণ্টের সাহাধ্যার্থে নেপালী 

সৈম্ত পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব প্রথমে লর্ড কানিঙের 

অনুমোদিত হহয়াছিল। জঙ্গ বাহাছুর স্বয়ং তিন হাজার সৈন্য লইয়া, আপনাদের 
সমুন্নত পার্বত্য ভূখণ্ড হইতে ভারতের সমতল ক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। 

জঙ্গ বাহাদুর ইংলগ্ডের গিয়াছিলেন। ইংলগ্ডের অবস্থাদর্শনে তাহার উদ্বোধ 

হইয়াছিল যে, ইংরেঞ্জ ভারতবর্ষে আপনাদের প্রাধান্তরক্ষায় কখনও অসমর্থ 

হইবেন না।* উপস্থিত স্ময়ে জঙ্গ বাহাছুর 'প্রকৃতরূপে নেপালের শাসনদণ্ডের 

পরিচালক ছিলেন। ইংরেজ গব্ণমেন্টের উপর তাহার যেমন অনুরাগ, 

পিপাহীদিগের উপর তীঙার সেইরূপ বিদ্বেষভাব ছিল। সুতরাং তিনি এই সময়ে 

ইংরেজের উপকার এবং মিপাহীদ্দিগের শোণিতপাত করিবার জন্য আগ্রহযুক্ত 

হইলেন। কিন্তু জঙ্গলময় তরাই অতিক্রমের পর, তাহার নিকটে সংবাদ আসিল 

ষে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার সাহাধ্য গ্রহণ করা হইবে কি না, তদ্বিষয়ের 

বিবেচনা করিতেছেন। তীহাঁর সৈম্ভ ১৫ই জুনের মধ্যে অযোধ্যায় পহ'ছিবে 

বলিয়া, আশা করিয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কথায় তাহার! পুনর্ধার আপ- 

নাদের রাজধানী কাঠমুণ্ডের দিকে যাত্রা করিল । আরণ্য ভূভাগের অস্বাস্থ্যকর 

জলবাযুতে তাহাদের অনেঢেই পীড়িত হইয়! পড়িয়াছিল। তাহারা এইরূপ 
কষ্টভোগ পূর্বক আপনাদের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াছে, এমন সময়ে 
কলিকাতা হইতে সংবাদ পহুছিল যে, গবর্ণমেন্ট: তাহাদের সাহায্য প্রার্থী 

হইয়াছেন। সুতরাং ২৬শে জুন গুর্থা সৈন্য পুনর্ধার নেপালের পার্কত্য 
ভূখও পরিত্যাগ পূর্বক নিবিড় জঙ্গল অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা যে 
সময়ে ব্রিটিশাধিকৃত জনপদে উপস্থিত হয়, তাহার কয়েক দিন পূর্বে স্তার 
হেন্রি লরেন্স দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং গ্তার হিউ হুইলার উত্তেজিত 

সিপাহীর অস্ত্রাঘাতে অনস্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের 

এইরূপ ব্যবহারে জঙ্গ বাহাদুর নিরতিশয় বিরক্তি হইয়াছিলেন। তিনি 
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৩১২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

আপনার একজন ইংরেজ বন্ধুকে কহিয়াছিলেন-_“আপনি দেখুন আমার 
নহিত কিরূপ ব্যবহার কর! হইয়াছে।* এইরূপ শাসনবর্তীর। যখন রাজ্যশাসন 
করিতেছেন, তখন আপনার। কিরূপে ভারতবর্ষ রক্ষার আশা! করিতে পারেন ?* 

কিন্তু ধাহার হস্তে এ সময়ে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড সমপিত ছিল, তাহাকে 

সাবধানে প্রত্যেক কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছিল। গুর্ধাদ্িগের উপর লর্ড 

ডালহৌনীর তাদৃশ বিশ্বাদ ছিল না। যখন ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইত, 
তখনই গুর্ধাগণ অন্ত্রাদির সংগ্রহে ব্যাপৃত হইত । তাহাদের মধ্যে এই সময়ে 

শক্রতাঁচরণের নিদর্শন দেখ! যাইত ইহ! ভাবিয়াই, লষ্তু কানিঙ্ নেপাল- 

গবর্ণমেন্টের সাহাষ্যগ্রহণ সম্বন্ধে প্রথমে দোলায়মানচিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
শেষে পুনর্বার বিবেচনার পর তিনি ইহাদের সাহায্য গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। 

স্তায় হেনরি লরেন্স দৃঢ়তাসম্পপ্ন গুর্ধাদিগকে তাহাদের পর্ধতময় বসতিক্ষেত্র 
হইতে শীঘ্র আনিবাঁর জন্য গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। 

কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন যে, যদি গুর্থ| সৈন্য যথাসময়ে লক্ষৌতে উপস্থিত 

হইত, তাহ! হইলে স্তার হেন্রি লরেন্স বিপক্ষ সিপাহীদিগকে তাড়াইয়া স্তার 
হিউ হুইলারের উদ্ধারসাঁধনে সমর্থ হইতেন। $ যাহা হউক, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট 
প্রথমে নেপাল গবর্ণমেণ্টের উপর সন্দিপ্ধ হইলেও উক্ত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়কায়, 
সাহসী সৈনিকগণ ইংরেজের পক্ষসমর্থনে কিছুমাত্র গুদাস্ত বা কিছুমাত্র 
অস্থিরতার পরিচয় দেন নাই । তাহারা পরমবিশ্বক্ যুদ্ধবীরের ন্যায় সিপাহী- 
দ্রিগের সহিত যুদ্ধে লাহম ও পরাক্রমের একশেষ দেখাইয়াছিল। ঁতিহামিকগণ 
আহলাদ ও গ্রীতির সহিত তাহাদের অসামান্ত বীরত্বের বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন। 

এই কথ! বলিবার পূর্বে প্রধান দেনাপতির আগমনের পূর্বে ওয়াজিদ আলীর 
রাজধানীতে কি ঘটিতেছিল, তাহা সংক্ষেপে বল! যাইতেছে । 

সেনাপতি হাবেলক 'এবং আউটাম্ বিপক্ষ সিপাহীদদিগকে লক্ষৌ হইতে 
একবারে নিষ্কাশিত করিতে পারেন নাই। তাহারা যে, লঙ্ষৌর অবরুদ্ধদিগের 

উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, ইতিহাসের আহারে ইহ! প্রকৃত নহে। তাহাদের 
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উত্তরপশ্চিমগ্রদেশ ও অযোধ্য। ৷ ৩১৩ 

আগমনে অবরুদ্ধদ্দিগের বলবুদ্ধি হইয়াছিল মীত্র। ওয়াজিদ আলীর রাজধানীর 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখনও ঘিপাহীরা আপনাদের প্রাধান্ত রক্ষা করিতেছিল। 

সেনাপতি আউট্রাম সিপাহীদিগের দল বিচ্ছিন্ন করিয়া কাঁণপুরে যাইবার পথ 
পরিষাঁর করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আউদ্রাম প্রথমে সৈনিকদিগের 

অবস্থিতির জন্য নদীতীরবর্তী তার! কুঠী, ছত্রমঞ্জিল, ফরিদবক্স প্রাসাদ অধিকার 
করিতে উদ্ধত হয়েন। ২৬শে সেপ্টেম্বর এই সকল স্থান অধিকৃত হয়| ৬ই 

নবেদ্ধর তাহার নিকটে সংবাদ পহ'ছে যে, হোপ গ্রাণ্ট, আপনার সৈনিক দল 
লইয়া, আলম্বাগের নিকটবস্ভা প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছেন। এই খানে তিনি 

প্রধান সেনাপতির আগমনপ্রতীক্ষায় শিবিরসন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছেন। 

স্তার জেমস্ আউট্রাম প্রধান সেনাপতিকে লক্ষৌর অবস্থা এবং আপনাদের 
সৈন্যসন্নিবেশের বিবরণ প্রভৃতি জানাইতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত 

সময়ে এই স্বল্প কার্যে পরিণত করা একান্ত ছুঃসাধ্য ছিল। পথে সিপাহীগণ 

অবস্থিতি ,করিতেছিল। ইহাদের বিপুল ব্যহ ভেদ করিয়া যাওয়া, এ সময়ে 
একান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। হেন্রি কাঁবেন! নামক দেওয়ানী 
বিভাগের একজন কর্মচারী এই অসম্ভব কর্ম সাধনে উদ্ভত হইলেন। ইংরেজের 

অবয়বে সচরাচর যে সকল বিশেষ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কাবেনার দেহে 
তৎ্সমুদয়ের কিছুরই অভাব ছিল না। তাহার দেহ দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, কেশ- 
গুচ্ছ তাত্ররাগযুক্ত ছিল। এই কল লক্ষণ ছদ্মবেশধারণের একান্ত অন্তরায় 
হইয়াছিল। স্তার জেম্ন্ আউট্রাম যদিও সাহসিককর্্মসাধনে উৎসাহদাত! 

ছিলেন, তথাপি কাবেনার অবয়বগত লক্ষণ দেখিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। 

কিন্ত কাবেনা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি আউট্টামের কথায় নিরস্ত হইলেন ন1। 

যাবতীয় বিপদের মধ্যেও সঙ্কল্পিত কন্দ্াধনে তাহার দৃঢ়তা ও আগ্রহের 

পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। আউট্রাম তাহার আগ্রহ দেখিয়া! যাইতে 

অনুমতি দ্দিলেন। কাঁবেন। পরহ্বাপহারক বদ্মায়েসের বেশ পরিগ্রহণ করিলেন । 

তিনি চুলগুলি ছোট করিয়! ছাটিয়৷ ফেলিলেন, রেশমী কাপড়ে আঁটা পায়জামা, 
মস্লিনের আটা শার্ট পরিলেন। শার্টের উপর হরিদ্রাবর্ণের অঙ্গরক্ষা রহিল। 

কোমরে শ্বেতবর্ণ কোমরবন্ধ, এবং কাধে একথানি রঙ্গীণ কাপড় রাখা হইল । 

মাথায় শ্বেতবর্ণের পাগড়ী শোভা পাইল। কীঁধ পধ্যস্ত দেহের সমুদয় উর্ধভাগ 
৪৩ 



৩১৪ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাঁস। 

এধং কণুই পর্য্যস্ত সমুদয় হাতে তৈলমিশ্রিত কাল রঙ. লেপিয়! দেওয়া হইল। 

এই অপূর্ধ্ব বেশ পরিগ্রহের পর কাবেনা এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে 
তয়বারি লইয়া, কানোজী লাল নামক এক জন বিশ্বস্ত চরের সহিত *ই নবেম্বর 

রাত্রি মটার সময়ে প্রধান সেনাপতির শিবিরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

গর দিন তিনি নিরাপদে প্রধান সেনাপতির শিবিরে উপনীত হইলেন। 

কাবেনার এইরূপ সাহসে, আউট্রামের নির্দিষ্ট যাবতীয় বিষয় স্তার কোলিনের 

গোচর হইল। প্রধান সেনাপতি যখন আলমবাগের পুরোবর্ভী প্রান্তরে হোপ 
গ্রাণ্টের সহিত সম্মিলিত হয়েন, তখন বিপক্ষগণ স্থানে স্থানে দবলদ্ধ হুইয়া, 

এবং স্থানে স্থানে কামান সন্নিবেশ করিয়া, তাহাকে বাধ! দিবার সুযোগ 

প্রতীক্ষা করিতেছিল। আউট্াম, কাবেনার সহিত যে ভাবে প্রধান সেনা- 

পতির গন্তবা পথ নির্দেশ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, প্রধান সেনাপতি প্রায় 

তদগ্ুসারে আপনার পথ ঠিক করিয়া লইলেন। তিনি ১১ই নবেম্বর অপরাহ্ণ- 

কালে আপনার সৈনিকদল পরিদর্শন করিলেন। পর দিন হূর্যোদয়সময়ে 

তাহার সৈন্ত রেসিডেম্সির অভিমুখে যাত্রা করিল। 

১৩ই নবেশ্বর গ্রাধান সেনাপতি আলমবাগ এবং দেলকোশা বাগানের 
মধ্যবর্তী জেলেলাবাদ নামক স্থানের মুণ্ময় ছুর্গ অধিকার করেন। পর দিন 
প্রাতঃকালে তাহার সৈম্ভ দেলকোশ। বাগানে উপস্থিত হয়। ইংরেজসৈন্ 

এই বাগান এবং মার্টিনিয়ার কালেজ অধিকার করে। মার্টিনিয়ার হইতে 
তাহারা সেকেন্দরবাগের নিকটবর্তী পল্লীতে উপনীত হয়। এই পল্লীর সঙন্কীর্ণ 

গলি দিয়া, তাহার! সেকেন্দরবাগের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে । সিপাহীর। 

সেকেন্দরবাগের মধ্যবর্তী দোতলা বাড়ীর জানাল! গভূতি হইতে এক্প তীব্র 
বেগে গুলিবৃষ্টির আরম্ভ করে যে, উহাতে ইংরেজসৈন্ত সাতিশয় বিব্রত হইয়া 

পড়ে। এই সময়ে শিখদিগের সাতিশয় সাহস ও পরাক্রম পরিস্ফ,ট হয়। 
কামানের গোলায় দেকেন্দরবাঁগের প্রাচীর খন ভগ্ন হয়, তখন হাইলাগার, 

শিখ, 'পঞ্জাবের মুসলমান প্রভৃতি সকলেই অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের জন্ক আপ- 
নাদের সাহছমের পরিচয় দিতে উৎসুক হইয়। উঠে। প্রথমে এফ জন হাইল্রাগার, 

ভগ্ন প্রাচীরে উঠিয়া, যেমন ভিতরে লাফাইয়। পৃড়ে, অমনি গুলির আঘাতে 
তাহার প্রাণবাযু বহির্ত হয়। পঞ্জাবের ৪সংখ্যক পদাতিদলের এক জন 
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শিখ তাহার অনুসরণ করে। কিন্তু অবিলম্বে তাহারও এ দশ! ঘটে। অতঃ- 
পর ইংরেজপক্ষের অন্য সৈনিকের! অগ্রসর হয়। গোকুল সিংহ নামক শিখ 
স্ুবাদার এ পথে আপন দলের সৈন্ের পরিচালনা করেন। উক্ত দলের 
মোকারৰ খা নামক একজন পঞ্জাবী মুসলমান যার পর নাই সাহস ও 
পরাক্রম প্রদর্শন করে। সেকেন্দরবাগের বৃহৎ দ্বার যখন অবরুদ্ধ করিবার 
চেষ্টা হয়, তখন মোকারব থা উহাতে বাধা দিবার জন্য আপনার বাম হস্ত 
উভগ্ন দ্বারের মধ্যদেশে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তরবারিতে এর হস্ত আহত 

হইলে, মোকারব উহ! টানিয়া আনিয়া আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রবেশিত 
করে। তরবারির আঘাতে এ হাত কণুই পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে, কিন্তু 
মোকারবের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয়। দ্বারদেশ উন্ুক্তভাবে থাকে । প্র উনুক্ত 
পথে ইংরেজপক্ষের ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল সেকেন্রবাগে প্রবেশ করে।* 
এই যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি উরুদেশ আহত হইয়াছিল। কিন্তু আঘাত গুরুতর 
হয় নাই।* 

যে সকল পৈনিকপুরুষ এই সময়ে প্রধান সেনাপতির দলে ছিলেন, তীহা- 
দেহ কেহ উপস্থিত যুদ্ধের বিবরণ লিখিয়! গিয়াছেন। ৯৩ সংখ্যক 
হাইল্লন্কীর দলের ফর্বস্-মিচেল নামক এক জন সার্জেপ্ট, নির্দেশ করিয়াছেন 
ষে, সেকেন্দরবাগের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পিপুল বৃক্ষ ছিল। উহার শাখাগ্র 
ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রাবলীতে সমাচ্ছন্ন। উহার নিয়দেশে শীতলজজলপূর্ণ কয়েকটি 
জালা রহিয়াছিল, যখন যুদ্ধ শেষ হয়, তখন কতিপয় ইংরেজদৈনিক উহার 
শীতল ছায়ায় শ্রাস্তিবিনোদন এবং জালার শীতল জলে পিপাসাশাস্তির 
জন্ত বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। স্থলে আপনাদের দলের কতিপয় সৈনিকের 

মৃতদেহ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের এক জন শবগুলির আঘাতের 
স্থান পরীক্ষা করিয়! বুঝিতে পারিল যে,বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে নিক্ষিপ্ত গুলিতে 
ইহাদের প্রাণান্ত হইয়াছে । ইহ! ভাবিয়া, সেই ব্যক্তি বৃক্ষের উপরিভাগে কেহ 
রহিয়াছে কি না, পর্য্যবেক্ষণের জন্ত অপর একজনকে অনুরোধ করিল। ছিতীয় 
ব্যক্তি উ্দখে নিরীক্ষণ পূর্বক উচৈঃম্বরে কহিল “ই! আমি দেখিতে পাই" 
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যাছি,” ইহ! কহিয়াই, সেই ব্যক্তি লক্ষ্য নির্দেশ পৃর্বক বন্দুক ছুঁড়িল। অমনি 
বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে একটি সুসজ্জিত ও গতান্থ দেহ ভূপতিত হইল। উহার 
পরিধানে গোলাপীরঙ্গের রেশমী কাপড়ের আঁট! পায়জামা, এবং অঙ্গরক্ষা 

ছিল। ভূপতনে বক্ষোদেশের দিকে অঙ্গরক্ষার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া- 
ছিল। অনাবৃত বক্ষঃস্থল দর্শনে উহা! নারীদেহ বলিয়া বোধ হইল। এই 

নারী ছুটি পিস্তল লইয়াছিল। একটি গুলিভর1 পিস্তল তাহার কটিদেশে আবদ্ধ 

ছিল। যেব্যক্তি বন্দুক ছুড়িয়াছিল, সে যখন এই বিষয় জানিতে পারিল, তখন 
গলদশ্রুলোচনে কহিল,_“আমি যদি ইহাকে পূর্বে নারী বলিয়৷ জানিতে পারি- 

তাম, তাহা হইলে সহঅবার মরিলেও ইহার প্রতি অস্ত্রাধাত করিতাম ন1।* 

সেকেন্দরবাগের বাটা অতঃপর বিধ্বস্ত হয়। এখন একখানি ছোট বাগানবাড়া 

ব্যতীত এই গৃহের কোন চিহ্ন নাই। এইরূপে এক সময়ে বিগ্রবঘটিত 

যাবতীয় নিদর্শন বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, 
দিল্লীর পাহাড়ের স্থৃতিচিহ্নসমূহ এবং লক্ষৌর স্থদৃশ্ত রেসিডেন্সি 'সমভূমিতে 
পরিণত হয়। কিন্তু দূরদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট এইরূপ প্রস্তাব সমীচীন বোধ 
হয় নাই। এই সকল চিহ্ন শ্রীস্রীমতী মহারাণীর প্রজাবর্গের মা 
সহকৃত রাঁজভক্তির সাক্ষীম্বরূপ। ইংরেজ এবং এতদ্দেশীয়গণ যে, সমভাবে 

আপনাদের কর্তব্য পালন কন্পিরাছে, তাহ এই সকল চিহ্ন দর্শকের মানসপটে 

সুম্পষ্টরূপে অস্কিত করিয়। দেয়। অধিকস্ত এই সকল চিহ্ন শাসকবর্গকে প্রজা- 

লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয় থাকে । বস্তুতঃ এইবপ চিহ্ন 

যেমন ইংরেজ ও ভারতবাসীর বীরত্বের দে্োতক এবং রাজভক্তির উদ্দীপক, 
সেইরূপ ঘটনাবৈগুণ্যে মানবের প্রক্কতি কিরূপ শ্বাপদভাবে পরিণত হয়, 
তাহারও পরিচায়ক । এইরূপে এই নকল ধিপ্লবঘটিত চিহ্ন হইতে নান নিষয়ে 

উপদেশ লাভ হয়। লর্ড লরেন্দের স্ায় মনন্থী ব্যক্তি জুম্মামস্জিদের ধবংস- 
সাধন করিতে দেন নাই। লর্ড রবার্ট সের স্ায় ধীর পুরুষ এইরূপ অসভ্যভাবের 
সমর্থন করেন নাই। 1 
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১৬ই নবেম্বর অপরাহ্ুকালে ইংরেজপক্ষের হতাবশিষ্ট সৈনিকগণ পুনর্ধার 

রেসিডেন্দির অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহাদের বাঁমভাগে প্রায় এগার শত গজ 

পর্য্যন্ত খোলা ময়দান; ময়দানের পার্খে একটি মাত্র ক্ষুদ্র পল্লী; দক্ষিণভাগে 

প্রায় তিন শত গজ পর্য্যস্ত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর ; তৎপরে প্রীয় চারি শত গজ 

পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ঝোপ-_মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র কুটার এবং বাগান, ইহার পর নবাব 

গাজিউদ্দীন হাইদরের প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির শাহনজিফ। * এই সমাধিমন্দির 

শ্বেত প্রাস্তরের গুস্বজে স্থশোভিত ; উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ উন্নত প্রাচীরে পরি- 

বেষ্টিত। শাহনজিফের কিয়দ্দ,রে কদমরন্গুল নামক একটি ক্ষুদ্র মসজিদ। 

ইংরেজপক্ষের পদাতিগণ যখন পূর্বোক্ত পল্লী অধিকার করে, তখন তাহার! 
তাদৃশ বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার পর গোলন্দাজের1 শাহনজিফ. এবং কদম- 

রস্থলের দিকে গোলা বর্ষণ করিতে থাকে । শিখ পদাতিগণ শেষোক্ত মস্জিদ 

অধিকার করে। কিন্তু শাহনজিফ অধিকার করা সর্বাপেক্ষা কষ্টকর হইয়া 
উঠে। এই মসজিদের নিকটবর্তী জঙ্গলে এবং উহার উন্নত প্রাচীরের অন্তর্ভাগে 

অবস্থিতি করিয়া, সিপাহীগণ গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে । প্রধান সেনাপতি অশ্ব- 

পৃষ্ঠে ছ্মধিষ্ঠিত হইয়া, দাতিশয় উদ্বেগের সহিত এ মসজিদের দিকে দৃষ্টিযোজনা 
করিয়] খাকেন। তদীয় সহযোগীরা তাহার নিকটে অশ্বপৃষ্ঠে.থাকিয়া, উ্বিগ্ন- 

ভাবে আত্মপক্ষের সৈনিকদিগের কাধ্যকলাপ পরিদশন করেন। প্রথমে যাহার। 

মন্জিদ আক্রমণে নিয়োজিত ছিল, তাহাদের সাহায্যের জন্ত আরও পদাতি 
প্রেরিত হয়। কিন্তু এইরূপ বলবৃদ্ধিতেও তাদৃশ সুবিধা ঘটে নাই। সিপাহীগণ 

তিন ঘণ্টাকাল সমান উদ্যম, সমান ক্ষিগ্রকারিতা, সমান পরাক্রমের সহিত 
আক্রমণকারীদ্দিগকে বাধা দেয়। তাহাদের কামানে, তাহাদের বন্দুকে, ইংরেজ- 
পক্ষের যার পর নাই ক্ষতি হয়। প্রধান সেনাপতি আত্মপক্ষের বলক্ষয় দেখিয়া, 

চিন্তিত হয়েন। তাহার একজন পার্খচরের বাহুদেশ ছিন্ন হয়, অন্ত একজন 

* ধর্মপ্রচারক মহম্মদের জামাতা আলির সম।ধিমন্দির নজফ. পাহাড়ের উপর অবস্থিত। 
শ।হ নজিফ এই সমাধিমন্দিরের প্রতিকৃতিম্বরূপ। 

1+ কদমরসুল মহম্মদের পদচিহ । আরব হইতে মহম্মদের পদাঙ্বযুক্ত একথানি প্রস্তর 
আনিয়! এই মস্জিদে রাখ! হইয়াছিল । বিপ্রবের সময়ে এই পবিত্র প্রস্তর স্থানান্তরিত হয়। 
-07//-0%2 225 £% 47272, 7০% 2) £, 330) 70. 
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আহত হয়েন। একজন সেণানায়কের বাহন নিহত হওয়াতে তিনি ভূপতিত 

হয়েন। এদিকে রাত্রি সমাগত এবং চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে 
থাকে। এই সকল কারণে প্রধান মেনাপতি..সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, 

উদ্বেগে তাহার ললাটরেখা আকুঞ্চিত হয়, মুখভঙ্গীতে গভীর দুশ্চিন্তার নিদশন 

অভিব্যক্ত হইন্তে থাকে । বিপক্ষদ্িগের পরাক্রম পধু্ণদস্ত কর! তাহার নিকটে 

এখন অসম্ভব বোধ হুইল।. তাহার সৈম্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল ন1) 

পশ্চাৎ হুটিয়া যাইতেও ইচ্ছা! করিল না। তাহার] যেমন অগ্রম্ূর হইতে উদ্যত 

হইল, অমনি সমুন্নত প্রাচীরের রন্ধুদেশ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া তাহা- 
দের অনেকের গ্রাণনাশ করিতে লাগিল। ইংরেজসৈন্ঠ বহুকষ্টে প্রাচীরের সমীপ- 

বর্তী হইল বটে, কিন্তু তাহারা যেখানে উপস্থিত হইল, সেখানে দ্বারদেশ তাহাদের 

পরিদৃষ্ট হইল না। তাহাদের সঙ্জে মই ছিল না। সুতরাং উন্নত প্রাচীর 

উঠিবার কোন সুবিধা! দ্রেখা গেল না। কামানের গোলায় সুদৃঢ় প্রাচীর ভাঙ্গি- 

বার চেষ্টা হইল। কিন্ত প্রকাণ্ড প্রাচীরের দৃঢ়তা এই ভীষণ আগ্নেয়াস্্রকেও 

পরাজিত করিল। চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া, কাপ্তেন পীল কামান ফিরাইয়া 

আনিতে আদেশ দিলেন । এদিকে প্রধান সেনাপতি হত ও আহতদিগকে লইয়া 
আসিবার জন্য সেনানায়ক হোপ. গ্রাপ্টের নিকটে আদেশ পাঠাইলেন। এইরূপে 
পশ্চাৎ হটিয়া যাওয়াই একরপ সিদ্ধান্ত হইল। 

যিনি দেনাপতির আদেশ লইগ! উপস্থিত হইলেন, তাহার লহিত পরামর্শের 
পর সেনানায়ক হোপ. স্থির করিলেন যে, দেনাপতির আদেশপালনের পুর্ব 

প্রাচীরের কোন স্থান দিয় অত্যন্তরে প্রবেশ করা যায় কি না, দেখিতে হইবে। 

ইহার! ছুই জনে জঙ্গলের অন্তরাল দিয়! অন্ান্ত স্থান পরিদর্শন করিতে লাগি: 

লেন। ইহাদের উদ্দেশ সিদ্ধ হইল। ইহার! প্রাচীরের এক স্থানে ফাটাল 

দেখিতে পাইলেন । এই স্থান দিয়া, উভয়ে অত্যন্তরভাগে প্রবেশ করিলেন। 

অন্তান্ সৈনিকও এ পথে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহাদের গতিরোধ 

হইল ন1। সিপাহীর! পূর্বেই শাহনজিফ. হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। আক্রমণ- 

কারিগণ বিনা বাধায় অভ্যন্তরে প্রবেশ পুর্বক প্রাটীরের দ্বার খুলিয়া! দিল এবং 

প্রধান সেনাপতিকে জানাইল.যে, পশ্চাদ্গমনের প্রয়োজন নাই। এই ছুরধিগম্য 

স্থান তাহাদের অধিকৃত হইস্বাছে। 
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ইংরেজসৈম্ সন্ধ্যার পর শাহুনজিফে প্রবেশ করে। সিপাহীরা আপনাদের 

থাগ্ঠ দ্রব্যাদি ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিয়াছিল। সৈনিকের অস্তর্ভাগে 

প্রবেশ করিয়া! দেখে যে, প্রদীপ যথাস্থানে জলিতেছে, চাপাটি প্রস্তত রহিয়াছে, 

ডাল তখনও হীড়িতে ফুউতেছে। যাহা হউক, শাহনজিফের পর আরও ছুইটি 
স্কান অধিকারের প্রয়োজন হয়। এদিকে রেসিডেম্সির সেনানায়কগণও নিশ্চেষ্ট 

তাবে থাকেন নাই। যাহাতে প্রধান সেনাপতি সহজে তাহাদের সহিত সম্মি- 

লিত হইতে পারেন, তাহারা তজ্জন্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। সেনাপতি 
হাবেলক যখন জাঁনিলেন যে, সেকেন্দরবাগ প্রধান সেনাপতির অধিকৃত হইয়াছে, 

তখন তিনি কুল্য। দ্বারা 'ফরিদবক্স প্রাসাদের বাহিরের প্রাচীর উড়াইয়া দিলেন 

এবং এ ভগ্ন স্থানে কামান সন্নিবেশ করিয়া, বিপক্ষদিগের উপর গোলারৃষ্ট 

করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে তাহার পদাতিগণ ফরিদবক্ঝ এবং মতিমহলের 

মধ্যবর্তী ছুইথানি বাড়ী আক্রমণ ও অধিকার করিল। ইহাতে প্রধান সেনা- 

পতির পথ অধিকতর সুগম ও উহার দুরত্ব অধিকতর অল্প হইয়া উঠিল। ১৬ই 
নবেম্বর এই ঘটন! হয়। ১৭ই নবেম্বর উষ্যাকালের পূর্বে স্তাঁর কোলিনের সৈনিক- 
গণ বিপক্ষদিগের নাগরাঁর শব ও ঘণ্টাধ্বনিতে জাগরিত হুইয়। খোর্সেদমঞ্জিলঃ 
আক্রমণে প্রস্তত হইতে থাকে । শীছনজিফ. অধিকার করিতে স্যার কোলিনেষ 

প্রভৃত বলক্ষয় হইয়াছিল। এই ভন্ত স্তার কোলিন্ অতিসাবধানে আপনার 
দল হইতে সৈনিক নির্বাচন করিয়া, তাহাদিগকে এই কর্মে নিয়োজিত করেন। 
খোর্সেদমঙ্জিল অধিকৃত হয়। সিপাহীর! প্র স্থান হইত মতিমহগে পহ'ছে। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি হাঁবেলক মতিমহল পর্য্স্ত স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । .মতিমহল অধিকৃত হইলেই, অবরুদ্ধদিগের সহিত.তাছাদের 

উদ্ধারকারী দৈনিকদলের সন্মিলনের সুযোগ ঘটে ।. এই ্ ুযোগও দূরবর্তী 

হইল না। সিপাহীরা মতিমহলরক্ষার জন্ত যথোচিত ক্ষমতার পরিচয় 

দিয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহাদের ক্ষমতা পবু্দত্ত হইল | হুর্্যান্তের 

ইংবেজনৈম্ত মতিমহল অধিকার করিল। 

যখন খোর্সেদমঞ্জিল অধিকৃত হয়, তখন প্রধান সেনাপতি, রবার্ট স্কে আপন 

* খোর্সেদ-_হুর্ধয ; মঞ্জিল--গৃহ | লক্ষৌপ্রবাসী ইংরেজদিগের নিকটে এই বাড়ী খানাধর 
নামে পরিচিভ। ৩২ সংখ্যক পদাতিদলেরনৈনিকের! এই গৃহে ভোজনাদি করিত। 
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দলের পতাক1 উক্ত গৃহের উপরে স্থাপন করিতে আদেশ দেন। তীহার। কত 

দুর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা! আউট্রামকে জানাইবার জন্য এইরূপ আদেশ 

প্রদত্ত হইয়াছিল। রবার্ট স্, প্রধান সেনাপতির একজন পার্খচর এবং অন্য 
একটি সৈনিকপুরুষের সাহাঁধ্যে খোর্সেদমঞ্জিলের উপর আপনাদের পতাকা 

স্থাপন করেন। বিপক্ষদিগের একজন জমার কৈশরবাগ হইতে উক্ত পতাকার 
দিকে কামান ঠিক করিয়া গোল! নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত গোলায় পতাকা 
পড়িয়া যায় । রবার্ট স্ উহ! তুলিয়া পুনর্ধার পূর্বোক্ত স্থলে স্থাপন করেন। 
সিপাহীদিগের কামানের গোলায় পুনর্ববার উহা! ভূপতিত হয়। কিন্তু রবার্ট স্ 
ইহাতেও হতোগছ্ম ন1 হইয়া, তৃতীয় বার আপনাদের জয়পতাক। স্থাপন 

করেন।* ভারতের পূর্বতন প্রধান সেনাপতি (লর্ড রবার্ট) এক সময়ে এইরূপ 
সাহস ও কর্্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যে জমাদাঁরের নিক্ষিপ্ত গোলায় 

ইংরেজের জয়পতাঁকা অধঃপাতিত হুইয়াছিল,বিপক্ষগণ তীয় লক্ষ্যভেদকৌশলের 

পরিতুষ্ট হইয়া, তাহাকে ৫০* শত টাঁকা পারিতোধিক দিয়াছিল। " 
মতিমহল অধিকৃত হইলেও সিপাহীদ্দিগের উদ্ঘমভঙ্গ হুইল না। তাহারা 

কৈশরবাগ হইতে মতিমহল ও থোর্সেদমঞ্জিলের মধ্যভাগে গোলাবৃষ্টি করিতে 

লাগিল। প্রধান সেনাপতি, খোর্সেদমঞ্জিলে ছিলেন। রেসিডেম্সির সৈনিকেরা 

গোলাবৃষ্টির মধ্যেও মতিমহল হইতে খোর্সেদমঞ্জিলে যাইতে লাগিল ।স্তার্ হেন্রি 
হাবেলক, স্তার্ জেমস্ আউট্রাম, অক্ষতদেহে গিয়া, খোর্সেদয়ঞ্িলের নিম়্াবনত 

ভূমিতে স্তার কোলিনের সহিত মন্মিলিত হইলেন। কর্ণেল নেপিয়ার (পরে 
ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ার) যাইবার সময়ে আঘাত পাইলেন। 

হাবেলকের পার্খচর সেই ভীষণ গোলাবৃষ্টি অতিক্রমপূর্বক খোর্সেদমঞ্জিলে 
গিয়। হাবেলককে কহিলেন যে, তদীয় তনয়ও আহত হইয়াছেন। হাঁবেলক 

কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া, প্রধান দেনাঁপতির সহিত ধীরভাবে কথা 

কহিতে লাগিলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তনয়ের আঘাত 

সাজ্বাতিক হয় নাই। এইরূপে প্রধান সেনাপতি আলমবাগের নিকটবর্তী 
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প্রান্তর হইতে পাঁচ দিনে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়েন। এই অভিযানে তিনি 

যার পর নাই ক্ষতি স্বীকার করেন। তাহার ৪৫ জন আঁফিলাঁখ এবং ৪৯৬ জন 

সৈনিক অর্থাৎ তীয় সমগ্র সৈনিকদলের একদশমাংশের অধিক ভাগ হত 

বা আহত হয়।* 

প্রধান সেনাপতি অতঃপর বালকবালিকা ও কুলমহিলাদ্িগকে লইয়া, 

রেসিডেন্সিপরিত্যাগে কৃতসঞ্কল্প হইলেন । হাবেলক ইহাতে আপন্তি কছিডে 

লাগিলেন, আউটশাম ইহাতে অমত প্রকাশ করিলেন, অগ্ঠান্ত ৮1তিন 

সেনানায়কও ইহার বিরোধী হইজেন। তাহারা প্রায় পাচ মান কাল, 

যে স্থানে থাকিয়া, বহুসংখ্যক বিপক্ষের সম্মুখে আত্মরক্ষা করিরাছিঙেন, 

এখন সহস। সেই স্থানপরিত্যাগের প্রস্তাব হওয়াতে তাহাদের যেরূপ মনঃ- 

ক্ষোত, সেইপ বিস্ময় জন্মিল। তাহারা বিপক্ষদিগকে একবারে নিষ্াশিত 

করিয়া, আযোধ্যার রাজবানীতে আপনাদের প্রান্ত বদ্ধমূল কছিতে চাহিয়া 

ছিলেন। সেনানায়ক ইংলিস্ এই জন্ত প্রধান মেনাপতির নিকটে কেবল ৬০* 
শত মাত্র সৈনিকের জন্ঠ গ্রার্থন। করিলেন। কিন্ত প্রধান চিনো এরা 

এইরূপ প্রার্থনায়, এইবূপ আপন্তিপ্রকাশে কিছুমান বিচগিত হইলেন চ1। 

লক্ষৌোতে আঙিতে তাহার বলক্ষর হইয়াছিল। এদিকে কাণপুরেত্র খংবাদ 

না৷ পাওরাতে তিনি নিরতিশর চিন্তিত হুইয়াছিলেন। লক্ষৌর দেনিডেম্সি 

তাহার নিকটে আপনাদের উদ্দেশ্ঠসাধনের অনুপযোগী বোধ হইয়াছিল। 

নৃতরাং তিনি কাহাঁরও কথা না শুনিয়া, রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিতে আদেশ 
দিলেন। রেপিডেন্সি হইতে প্রথমে দেলকোশার যাওয়া স্থির হইল। এই 

পথের দুরত্ব পাচ মাইলের কম হইবে না। মতভিমহল হইতে শাহনজিফ পর্য্ত 
বিস্তীর্ণ প্রান্তর অবস্থিত। পুর্বে উক্ত হুইয়াছে যে, সিপাহীগণ কৈশরবাগ 

হইতে গোর্গাবৃষ্টি করিতেছিল। সুতরাং খোল! ময়দান দিয়া যাইবার দময়ে, 

তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবন] ছিল। এমন্ত 
এই প্রান্তরে তাড়াতাড়ি মুত্প্রাচীর নিম্মিত এবং উহাতে কামান স্থাপিত 

হইল। কামান হইতে সিপাহীদিগের অধ্যুষিত স্থানে গোল! নিক্ষিপ্ত হইতে 

লাগিল। এদিকে ১৬ই নবেম্বর মহিলা ও বালকবালিকারা দেলকোশার 
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৩২২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 
জারি ক. ৬ 

অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহাদের জন্ত গাঁড়ি, পান্থী প্রভৃতির কোন রূপ 

বন্দোবস্ত ছিল না।. নানারূপ অশ্ঙ্খলায় নানারূপ গোলযোগ ঘটিল। সৃর্য্যাস্ত- 
কালে ইহার! সেকেন্দরবাগে উপনীত হইল" এই স্থানে অবস্থিতি করারও 

সুবিধা হইল না । সেকেন্দরবাগে প্রায় ছুই হাজার সিপাহী দেহত্যগ করিয়াছিল। 

ইউরোপীয় সৈনিকদিগের দেহ সমাহিত হুইয়াছিল। শিখেরা আপনাদের 
সজাতির শবগুলি গোমতীর তটে দগ্ধ করিয়াছিল। কিন্ত সিপাহীদিগের 

মুতদেহগুলির সৎকার হয় নাই। এই কর্ম্মসম্পাদনে ইংরেজপক্ষের সৈনিক- 
দিগেরও কোনরূপ স্থযোগ ঘটে নাই। স্থতরাং সিপাহীদিগের দেহগুলি 

শৃগালকুকুরের ভক্ষ্য হুইয়াছিল। উহার পুতিগন্ধ এখন ইংরেজদিগের অসহ্ 

হইয়া উঠিল। ১৮৫৮ অবের মাচ্চমাসে ইংরেজসৈনিকের! যখন সেকেন্দর- 

বাগে উপস্থিত হয়, তখন এ হতভাগ্য জীবদিগের শ্বেতবর্ণ কঙ্কালগুলি তাহা- 

দের পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সিপাহীদিগের নিধনের ছয় মাস পরে তাহাদের 
অস্থিগুলি সমাহিত হয়।* 

কুলনারী ও বালকবালিকাগণ নিরাপদে দেলকোশাঁয় পঁহুছে। ২৭শে, 

২১শে, ২২শে, এই তিন দিন যান ইত্যাদি সংগৃহীত হয়। এই স্থানে নবাবপরি- 
বারের প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার হীরাজহরত প্রভৃতি পাঁওয়া যাঁর। এতদ্যতীত 
নানাপ্রকার খান দ্রব্য ও অন্তান্ত ব্যবহারোপযোগী পদার্থ অধিকৃত হুয়।1 কিন্তু 

এই স্থানে একটি ঘটনায় ইংরেজেরা যার পর নাই সন্তাপিত হয়েন। ২*শে 
নবেম্বর সেনাপতি হাঁবেলকের অতিসাররোগ জন্মে। পরী দিন রাত্রিকালে 
তাহাকে ডুলীতে দেলকোশায় আনা হয়। তিনি এই স্থানে একটি 
স্বতন্ত্র তীবুতে উত্ত ভুলীর মধ্যে অবস্থান করেন। ক্রমে তাঁহার রোগ প্রবল 
হইয্বা উঠে। তাহার পুত্র বাছুদেশে আহত হইয়াছিলেন। আহত, বা এ 
সময়ে পটিতে আবদ্ধ হুইয়া, গলদেশে ঝুলিতেছিল। তথাপি পিতৃতক্ত কর অন্ত 

হস্তে পিতার যাবতীয় অভাব মোচন করিতে লাঁগিলেন। কিন্ত রোগ ভাপ 

হইল না। ২৪শে নবেদ্বর সেনাপতি হাঁবেলক এ ডু্লীতেই দেহত্যাগ করিলেন। 
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তিনি সৈনিককর্দ্ে এপ যোগ্যতার পরিচয় দিরাছিঙ্জেন যে, তাহার স্বদেশীয়- 

গণ তত্প্রতি সমুচিত সন্মানপ্রদর্শনে বিমুখ হয়েন নাই । মৃত্যুর কয়েক দিন 

পূর্বে তিনি সন্মানস্থচক “নাইট; উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাহার মৃত্যুসংবাদ 
ইংলগ্ডে পহু ছিবার পূর্বে তত্রত্য কর্তৃপক্ষ আবার তাহাকে সম্মানস্চক উপাধি 

দিয়া, বাধিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। ইংলগ্ডের লৌকে যখন তীাহাঁর দেহ- 
ত্যাগের বিষয় অবগত হয়, তখন তাহারা সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইয়া! উঠে। 

মেনাপতির স্বদেশীয়গণ টাদ1 করিয়া, তদীয় স্মৃতিচিহ্ৃস্থাপনের উদ্যোগ করে। 

হাবেলকের প্রতিমূর্তি প্রসিদ্ধ নৌ-সেনাপতি নেল্সনের পারে স্থাপিত হয় ।* 
২২শে নবেম্বর নিশীথকালে সৈনিকগণ রেসিডেন্সি হইতে যাত। করে, 

স্বতরাং এঁ তারিখে লক্ষৌর ইংরেজদিগের বীরত্ব এবং ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের 
প্রধান পরিচয়স্থল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। সকলে রেপিডেন্সি পরিত্যাগ 

পুর্বক আলমবাগে পহু'ছে। সিপাহীরা ২ংশে ভারিখের পুর্বে ইংবেজসৈস্তের 
প্রস্থানের, বিষয় জানতে পারেন নাই। স্মুতরাঁং ইংরেজসৈন্তকে ইহাদের 

আক্রমণে তাদৃশ বিব্রত হইতে হয় নাহি। সেনাপতি হাবেলকের শব আলম- 
বাগে আনীত ও সমাহিত হয়। প্রধান সেনাগতি সেনানারক আউট্টামকে 

৪১০৪০ সৈগ্ভ ও ২৫টি কামানের সহিত আলমবাগে রাখিয়া, ২৭শে নবেম্বর 

কাণপুরে যাত্রা করেন। তাহার সঙ্গে ৩,০০০ হাজার সৈন্য ছিল। মহিলা, 

বাণকবালিকা এবং, পীড়িত ও রুগ্ন ব্যক্তিগণে প্রায় ২,০০০ রক্ষণীয় জীব তাহার 

বহ্ঘাত্রী হইয়াছিল । 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি ওয়াইও হাম কাণপুররক্ষায নিয়োছিত 
ছিলেন, | প্রধান সেনাপতি তাহাকে এই আদেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি কখন 

কাণপুর-ুইতে স্থানান্তরে যাত্র। করিবেন না। তাহাকে কাণপুরের মৃগ্যয় ছূর্গ 
সদ করিতে হইবে। যদ্দি গোবানিয়রের সৈনিকধল উপস্থিত হয়, তাহা 

হইলে তিনি এই ছুর্গে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিবেন। এতঘ্যতীত তাহাকে 
নৌসেতু রক্ষা! করিতে হইবে। এইক্ধপ আঁদেশ দিয়া, প্রধান সেনাপতি 
লক্ষৌতে যাত্রা! করেন। কিন্তু এই আদেশে উপেক্ষা করাতে কাণপুরের ইংরেজ 
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৩২৪ সিপাহীধুদ্ধের ইতিহাস। 

সেলানাক্ককে বিপদ্দাপন্ন হইতে হ্য়। স্তার কোলিন্ কাম্পবেল যখন লঙ্ষে 
হংতে কাএপুরে গ্রত্যানর্ভুন করেন, তখন তিনি সেনানায়ক ওয়াইওহাম্কে 

গোবালিয়রের সিপাহীদিগের পরাক্রমে পরাজিত ও সাতিশয় বিব্রত দেখেন। 

এই কথ বলিবাঃ পূর্বে প্রধান সেনাপতির কাণপুরে প্রত্যাবর্তনকালের 

একটি কৌভুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । প্রধান সেনাপতির সৈনিক- 
দলের ট্রব্যাদ্ি বোঝাই গাড়িগুলি যখন আলমবাগের সেতু অতিক্রম করিয়া, 

লল্পেং পথে উপাস্থত হয়, তখন একখানি বিছ্ুট বোঝাই গাড়ি উল্টিয়৷ পড়ে 

এবং উহার চাক! ভারঙ্গিয়া যায় । কমিসরিয়েট বিভাগের হীরালাঁল চট্টোপাধায় 

নামক একটি বিংশতিবর্ষবয়স্ক বাঙ্গালী যুবকের উপর এই থাগ্থিদ্রব্য রক্ষার 
ভার ছিন। হীরালাল আপনার রক্ষণীয় পদার্থ শৃঙ্খলার সহিত রাখিবার জন্য 

যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ত হাইলাপ্ডার সৈনিকের তাহাকে 

এক পার্খে ফেলিয়! দিল, এবং বিষ,টের থলিরাগুলি খুলিরা, যে যত পারিল, 
লইতে লাগিল। এই সমরে প্রধান বেনাঁপতি ঘটনাস্থলে উপনীত. হইলেন। 

হীরালাল সবেগে তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন,_“্ধর্মাবতার ! আপনি আমার 

মা বাপ। আপনাকে বনি কি, এই উচ্ছল হাইলাগুরগণ আমার কথা শুনে 
না, ইহার! এ ভাবে কমিপরিয়েটের বিছ্ুট চুরি করিয়া লইতেছে, যেন ইহারা 

মজ1 করিতেছে ।” প্রধান সেনাপতি অশ্বের রশ্মি সত করিয়া], কোনও আফি- 

মার নিকটে আছেন কি না, দিজ্ঞাসা করিলেন। নিরুপায় বাঙ্গালী যুবক উত্তর 
করিলেন-_”ন। ধর্শাবতার ! কোনও আফিসার নাই। কেবল একজন কর্- 

পোরেল (নিয়পদস্থ সৈনিকপুরুষ ) আছেন। তিনি আমাকে কহিলেন, থলিয়া 

বন্ধ কর, নচেৎ আমি তোমাকে গুলি করিব”। ইহা! শুনিয়া, পুর্দোক্ত সৈনিক 

পুরুষ গ্রধান সেনাপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপুর্ববক কহিলেন,_ 

“ঠাহার দলের প্রায় সমুদয় আফিনার আহত হুইয়াছেন। কেবল একজন 

অক্ষতশরীরে আছেন। কিন্ত তিনি সৈনিকদলের অগ্রভাগে রহিয়াছেন। 

গাড়ি ভঙ্গিয়! যাওয়াতে বিছ্ুটগুলি রাখিবার কোনও উপায় ছিল না। এই 

জন্য মৈনিকের। উহ! মাটিতে ন1 ফেলিয়।, আপনাদের সঙ্গের থলিয়াতে রাখি- 

য়াছে। হীরানাল ইহ শুনিয়া, জোড়হাতে কহিলেন,_-“যদি এক গাড়ি বিছুট 

কম হয়, তাহা! হইলে কমিসরিয়েটের কর্তা আমার কথা গুনিবেন না । আমাকে 



ভ্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্যা! | ৩২৫ 
এ সপ ৮ পাশপাশি স্পা পলা ৮ ক শপ ৮ জপ লতি ও পাস ও তা তাপ, পাপা পা পিপি পাপ পাপা 

৩০ ঘ! বেত মারিতে আদেশ দিবেন। এই বন্য হাইলাগডারদিগে্ট সম্মুখে একজন 

গরীব বাঁঙগালী কি করিতে পারে ।” প্রধান সেনাপতি হাসিয়া কহিলেন, “হী 

বাবু! আমি জানি, এই হাইলাগারগণ যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন ইহার! সাতিশয় 
দুর্দান্ত হইয়া উঠে। ইহাদিগকে বিষ্কুট দাও ।” ইহা কহিয়া তিনি হীরালালকে 

এই ভাবে একখানি রসিদ দিবার জন্য আপনার পার্থচরকে আদেশ দিলেন যে, 

একখানি বিদ্কুটের গাড়ি ভাঙ্গিয়। যাওয়াতে সমুদয় বিজ্কুট প্রধান সেনাপতির 

আদেশানুসারে পশ্চাদ্ভাগের সৈনিকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়। হইয়াছে । 

অতঃপর তিনি সৈনিকদ্দিগকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন,--“আমি তোমাদিগকে 

এই বিছ্কুট দিলাম । ভোমর1 উহা! ভাগ করিয়া, তোমাদের অগ্রভাগের সহ- 

যোগীদিগকে দাও । কিন্তু আমার নিকটে তোমাদিগকে এক বিষয়ে প্রতিশ্রুত 

হুইতে হুইবে। যদি রমের গাড়ি ভাঞ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা উহ 

লইতে পারিবে না।৮ সৈনিকের! উত্তর করিল,--পনা, আমরা কখন রম স্পর্শ 

করিব না৮ “উত্তম, মনে রাখিও যে, তোমাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে”, 

ইহা৷ ক হিয়া, গ্রধান সেনাপতি আপনার অধিষ্ঠিত বাহন চালাইয়। দ্রিলেন। * 

শপ পাশ পপি 

* শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যাপ্প এখন মাক্নীল কোম্পানির কার্্য।লয়ে খাঁজাঞ্চির 
কল্ম করিতেছেন । উপস্থিত লেখক ইহার নিকট হইতে বিপ্লবসংক্রাত্ত অন্যান্য বিবরণও 
সংগ্রহ করিয়াছেন। 



চতুর্থ অধ্যায় । 
শাসস্পিট 

তাত্য। টোপে। 

ভাত্যা টোগে-তাহীর যুদ্ধকৌশল-_পাঙ্নদীর তীরে ভাহার সহিত ওয়াইও হামের 
ঘুদ্ধ-_তাঁহার জয়লাভ-__উহার কাণপুরে অবস্থিতি ও বুাহরচনা--স্তার্ কোলিন্ স্বাম্প- 

বেলের কাণপুরে উপস্থিতি--তাহার নহিত যুদ্ধে তাত্যা টোপের পরাজয়। 

২৯শে নবেন্বর প্রাতঃকাঁলে প্রধান সেনাপতি কাণপুরের নৌসেতু উত্তীর্ণ 
হয়েন। এই সময়ে কাণপুরের ইংরেজসৈন্ত নিরতিশয় উদ্বেগের সহিত তাহার 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেনানায়ক ওয়াইও হাম যুগনয় হুর্গে থাকিয়া, 

দিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এখন গবর্ণমেন্টের 

ঘোড়ার সাজনরঞ্জামের কারখানা যে স্থানে আছে, সেই স্থানে__নৌসেতুর গ্রাস্ত- 
ভাগে উক্ত ছুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। কাণ্ডেন মৌব্রে টমসন্ * কাণপুরের 
ছুরাচার আব্িম উল্লার ষড়যন্ত্রমূলক লোমহর্ষণ ঘটনা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, 
এখন পুনর্ধার আপনাদের শোচনীয় দশার নিদর্শনস্থলে আত্মসংরক্ষণকর্মে 

ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাহার তত্বাবধানে চারি হাঁজার কুলী প্রতিদিন হৃর্য্যোদয় 
হইতে কৃর্য্যান্ত পর্য্যন্ত ছুর্গ নিম্্বাণ করিতেছিল। ম্নেনাপতি হুইলার বিপক্ষ- 
দিগের ষড়যন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া,আপনাদের আত্মরক্ষার স্থান পরিত্যাগ পূর্বক 

বছসংখ্যক রক্ষণীয় লোকের সহিত প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। সেনাপতি 
ওয়াইও হাম আত্ক্ষমতার গর্বে অধীর হইয়া, নিজের ইচ্ছায় কাঁণপুর পরিত্যাগ 
পূর্বক বহুদংখ্যক সৈনিকের জীবননাশের কারণ হয়েব। ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় ছুইলারের পতন হইয়াছিল। গর্র্ব ও অসমীক্ষ্যকারিতায় ওয়াইও- 
হামের পরাজয় ঘটিল। ছলনাপর, জিঘাংস্থ সৈনিকের! হুইলারের নিরস্ত্র ও 
একান্ত নিঃসহায় লৌকের শোণিতগাত করিয়া, কাপুরুষতা'র পরিচয় দিয়াছিল। 

একজন রণকুশল বীরের পরাক্রমে সম্মুখদমরে ওয়াইগুহামের সশগ্ত সৈনিক- 
গণের অধঃপতন হইল । 

* মৌত্রে টমৃঘনের,আই্মরক্ষার কথা উপস্থিত গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত হইয়াছে। 



তাত্যা টোপে। .. ৩২৭ 
০০ সপ পি পাপ সা - কপি পা ০ পা 

এই যুদ্ধকুশল বীরপুরুষের নাম তাত্যা টোপে।' ,ইনি মহারাস্ীয় ্ াহ্মণ। 

আহম্মদনগরে ই'হার জন্ম হয়। ইনি নান! সাহেবের প্রধান পার্খচর ছিলেন। 
প্রতিপালক প্রভুর প্রতি ই'হাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। ইনি প্রভূর কর্মমসাধনে 
বিশ্বস্ততা ও অধ্যবসায়ের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে ইহার 
বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। ই'হার উন্নত দেহ, বৃহৎ মন্তক, বিস্তৃত 
ললাট, স্থগঠিত কলেবর, প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী অসামান্ত কৌশলসহক্কত বীরত্বের 

পরিচায়ক ছিল। ইনি প্রতিপালক প্রভুর জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারগ 
করেন, এবং আপনার ক্ষমতায় ও রণপাগ্ডিত্যে ইংরেজ বীরপুরুষের গ্তায় 

ইংরেজ এ্তিহাঁসিকেরও বরণীয় হয়েন। 
এই প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ গোঁবাঁলিয়রের সৈনিকদলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। 

উক্ত দৈনিকদল যেরূপ সুশিক্ষিত সেইরূপ পরাক্রমশালী। ইতঃপূর্রে কোন 
স্থানের যুদ্ধে ইহার! পরাজিত হয় নাই। মহারাজ শিন্দে এবং তাহার সুবিজ্ঞ 

মনত্রীও ইহাঁদিগকে সংযতভাবে রাখিতে পারেন নাই । কাণপুরের সেনানায়ক 

ওয়াইগু হামের দলে ২,৪০* সৈনিক ছিল। ওয়াইগহাঁম ভাবিয়াছিলেন যে, 
তিনি এই সৈনিকবলের সাহায্যে বিপক্ষদিগকে পরাজিত ও তাড়িত করিতে 

পারিবেন। বিপক্ষের কাণপুরের সাত মাইল দুরে পাওুনদীর তটবিভাগে 
উপনীত হইয়াছে, এই কথা যখন তাহার গোচর হইল, তখন তিনি এ স্থল 
হইতে তাহাদের নিফাঁশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। 

সেনাপতি ওয়াইও হাম ২৬শে নবেম্বর পাওুনদীর অভিমুখে অস্রলির হইলেন। 

এদিকে তাত্যা টোপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইয়াছিলেন। তিনি ৯ই নবেশ্বর 
কাল্ীতে উপনীত হয়েন। কাল্পী যমুনার দক্ষিণভাগে, কাণপুরের ৪৬ মাইল 
দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। কান্দী ও কাণপুরের পথে ভগিনীপুর এবং জুচত্তী পল্টী 

রহিয়াছে। 'লুচণ্ডী হইতে কাপুর ১৪ মাইল দুরে অবস্থিত । এই পথ পাওুনদী 
এবং গল্পার খাল, এই ছুইটি জলপ্রবাহে ছুই, স্থানে বিচ্ছিন্ন 'ইইয়াছে। নুচণ্তী 
হইতে ৪ মাইল পথ অতিক্রম. করিলে পাুনদী এবং আর ৪ মাইল গেলে 
গঙ্গার খাল পাওয়। যায়। অন্ত একটি পথ অবলম্বন করিলে কান্ী হইতে 
কাণপুরের, কিছু উত্তরপূর্কে উপনীত হওয়া যাঁয়। এই পথের এক 
শাঁখ। আকবরপুরে গিয়াছে। আঁকবরপুর হইতে কিছু উত্তর দিকে লিওলী 
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নামক স্থানে পাঙুনদীর সহিত উষ্ভার সংযোগ ঘটিয়াছে। তৎপরে ৪ মাইল 

উত্তরপশ্চিমে গঙ্গার খাল দ্বারা উহা! বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই খাল অতিক্রম 
পূর্র্বক দুই মাইল গেলে শিবরাজপুরনামক পল্লীতে উপনীত হওয়া যায়। 

উক্ত পল্লী ট্রাঙ্ক রোডের পার্খে, গঙ্গার সরাই ঘাটের প্রায় তিন মাইল অন্তরে 
এবং কাণপুরের প্রা একুশ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। 

চতুর মহারাস্থীয় সেনাপতি কাণপুরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়ে এই সকল 

পথের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। চরের সাহায্যে স্তার কোলিন্ 
কাম্প বেলের অভিযানের যাবতীয় সুক্ম বিবরণ তাহার গোচর হইয়াছিল। 
তিনি ৩০** হাজার সৈনিক এবং ২০টি কামানে কান্ী স্রক্ষিত করেন। 
তাহার গন্তব্য পথ বিমুক্তভাবে ছিল। তিনি ১০ই নবেম্বর যমুনা পার হয়েন, 
অনস্তর ভগিনীপুরে উপস্থিত হইয়া, তথায় ১,২০০ সৈম্ত এবং চারিটি কামান 

াখেন। ইহার পর আকবরপুর দিয়া সিওলী এবং শিবরাজপুরে উপনীত 

হয়েন। আকবরপুরে ২০০* সৈন্ত ও ৬টি কামান, সিওলীতে ২*** 'সৈন্ঘ ও ৪টি 
কামান, এবং শিবরাজপুরে ১**৪ সৈম্ত ও ৪টি কামান রাখা হয়। এইরূপে 

মরাঠ! সেনাপতি ১০ই হইতে ১৯শে পর্ধ্যস্ত, অর্থাৎ ৯ দিনের মধ্যে বিনাবাধায় 

বিভিন্ন স্থল অধিকার এবং বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ও কামান সন্নিবেশ করেন। 
কাণপুরের পশ্চিম এবং উত্তরপশ্চিম দিকের জনপদ হইতে তত্রত্য ইংরেজ- 

শিবিরে রসদ ইত্যাদি যাইত। তাত্য। টোপের ব্যবস্থাকৌশলে রসদ আমিবার 

এই সকল পর্থ'সর্বাংশে অবরুদ্ধ হুইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাঁপতির এইরূপ 
সৈগ্ঠসন্নিবেশের বিবরণ কাণপুরের ইংরেজ সেনানায়কের অবিদ্িত ছিল ন। 

ওয়াইও হাম্ ২*শে নবেম্বর কাল্লী হইতে শিবরাজপুর পর্যযস্ত সৈন্তসন্নিবেশের 
বিষয় অবগত হয়েন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাস্ট্রীয় সেনাপতি আকবর- 
পুর, ভগিনীপুর, সুওলী,এবং শিবরাজপুর অধিকার করিয়াছিলেন। শেষোক্ত 
ছুই পল্লীর মধ্যে গঙ্গার থাল রহিয়াছে। ওয়াইগুহাম রাত্রিকালে এই খাল 
দিয়া কতিপয় সৈম্ত ও কামান মিওলী ব1 শিবরাজপুর আক্রমণের জন্ পাঠাইতে 
ইচ্ছা করিলেন। এইকপ ব্যবস্থায় আকবরপুর হইতে বিপক্ষনৈন্তের আগমনের 
পূর্বেই ইংরেজসৈন্যের কাণপুরে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ছিল। 

গয়াইও হাম আপনার সঙ্কলিত বিষয় লক্ষষৌতে প্রধান সেনাপতির নিকটে 
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লিখিয়! পাঠাইলেন।” কিন্তু উহ্ার কোন উত্তর আসিল না। পথ অবরুদ্ধ 
হইয়াছিল। যাইও হাম কালবিলম্ব না করিয়া, গোবালিয়রের সৈনিকদলের 
রণকুশল অধ্যক্ষকে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ২৪শে নবেম্বর প্রাতঃ- 
কালে অগ্রসর হইয়া, কান্ী যাইবার পথে, গঙ্গার খাঁলের সেতুর নিকটবর্তী 
স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন। তাত্যা টোপে ওয়াইগুহামকে অগ্রসর হইতে 

দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইংরেজ সেনাপতি তাহাকে বাধা দিতে আসিয়াছেন। 
স্থতরাং তিনিও প্রতিপক্ষের ক্ষমতারোধে প্রস্তত হইলেন। &ঁ দিনেই তাহার 

আকবরপুরস্থ সৈন্ত স্ুচণ্ডীর অভিমুখে যাঁত্র। করিল। এই শেষোক্ত পল্লী এবং 

গঙ্গার খালের মধ্য ভাগে পাুনদী রহিয়াছে । গোবালিয়রের ষৈল্য ২৫শে 

তারিখ পাঙুর তটে উপনীত হইল। এই সংবাদ পাইয়াই, ইংরেজ সেনাপতি 
যে, ২৬ তারিখ পাঞুনদীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র সরিতের ত্টবিভাগে এখন ভীহার সহিত মহা 
সেনাপতির যুদ্ধ উপস্থিত হইল। 

২৬শে নবেশ্বর হুর্য্যোদয়ের পুর্ব্বে ওয়াইও হাম আপনাদের ব্যািরক্ষার 
বন্দোবস্ত করিয়া, বিপক্ষদিগের ব্যৃহপরিদর্শনের জন্য কিছু দুরল্জগ্রীসর হইলেন। 
তিনি দেখিলেন ধে, বিশুষ্কপ্রায় পাঁওুনদীর তটে বিপক্ষদিগের ২৫০* হাজার 

পদাতি, ৫** অশ্বারোহী, ৬টি বৃহৎ কামান রহিয়াছে। ইংরেজ দেনাগতি 
ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। "সিপাহীদিগের সঙ: ] 

ক্ষশ্রেণী ছিল। যখন ইংরেজসৈন্য অগ্রসর হইল, তখন তাহারা! আপনাদের 
দক্ষিণ ভাগে অরিয়। গেল। অতঃপর বুক্ষতলে সন্নিবেশিত কামান হইতে 

গোলাবর্ষণ আস্ত হইল। এদিকে ইংরেজপক্ষের কামানও রি থাকিল 
না। এই কামানের গোলা অধিকতর কার্যকর হইয়া উঠিক্। উহা বিপক্ষ- 

দিগের কামান নিশ্ষেষ্ট ক্রিয়া ফেধিল। তিনটি কামান সর অধিক্কত 
হইল। অতঃপর নিপাহীরা যুনস্থল হইতে হটিয়া গেল। ইংরেজ সেনাপতি 
আপনার সৈনিকগণেক্সসহিত নগরের অতিষুখে-যাত্রা করিলেন । ওয়াইও হামকে 
পশ্চাৎ ফিরিয়া যাইতে ঘেখিয়া, গোবালিয়রের সিপাহীনিগের মধ্যে সাহসের 
সঞ্চার হইল. তাহাদের হাঙ্বার়োহিগণ পুনর্ব্ার অগ্রসর হ্ইল। ইংরেজ সেনা- 
পতি ইছা এ যি নিজ । কিন্ত বিপকষগণ তাহার টনিক 
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আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল না। সুতরাং সেনাপতি পশ্চাদ্ গমন পূর্বক 
কান্নীর পথের নিকটে কতকগুপি ইটের পীজার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন। 

তাহার দলে ৯২ জন হত ও আহত হইয়াছিল। বিপক্ষদিগের দলে ইহ 

অপেক্ষা অধিক লোক দ্লেহত্যাগ করিয়াছিল। যাহ! হউক, এই সময়ে প্রধান 
সেনাপতির নিকট হইতে ওয়াইও হামের শিবিরে এই ভাবের একখানি পত্র 
উপস্থিত হইল যে, লক্ষৌর সমুদয় গোলযোগ শেষ হুইয়াছে। প্রধান সেনাপতির 

দৈনিকের! কাণপুরের অভিমুখে আসিতেছে । কাণপুরের ইংরেজ সৈম্তাধ্যক্ষ 

ভাবিলেন যে, বিপক্ষের! পার তটে যেরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, তাহাতে 

আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত হইতে, অন্ততঃ প্রধান সেনাপতির উপস্থিতি পর্য্যন্ত, 

তাহাদের বিলম্ব হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া, ওয়াইগু হাম আপলার শিবিরে 

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 

কিন্ত মরাঠা সেনাপতি নির্ধোধ বাঁ রণকৌশলে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। 
তাহার শ্বদেশীয় বীরপুরুষেরা যেরূপে যুদ্ধের গ্রণালী নিদ্ধীরণ "করিতেন, 

যে ড্লাবে বিপক্ষের ব্যৃহভেদে অগ্রসর হইতেন, যেরূপ কৌশলে পরাক্রাস্ত 
অরাতির সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতেন, তাহা তাহার অবিদ্িত ছিল না। তিনি 

রণচাতুরীতে অভ্যস্ত, অগ্রগমনে বা পশ্চান্ধীবনে কৌশলসম্পন্ন, ব্যৃহরচনায় 
এবং বিপক্ষের অধিকৃত স্থলের আক্রমণে সুদক্ষ ছিলৈন। ইংরেজ সেনাপতির 

সহিত প্রথম 'ঘুদ্ধে ভীত না! হইয়া, বরং তাহার সামরিক কৌশলের ক্ররটিতে 
তিনি অধিকতর সাহসসম্পন্ন হইয়া উঠিল্লেন। তাহার সৈম্ পশ্চাৎ হটিয়! 
গিয়াছিল। ইহাতেও ইংরেজ সেনাপতি যখন নগরে প্রত্যাবর্তনে উদ্ধত হইলেন, 

তখন তাহার প্রতিভ। তাহাকে কৌশলময় কর্মমসাধনে প্রবন্তিত করিল। তিনি 

জানিতেন, যে সেনাপতির সম্মুথে বিপক্ষেরা থাকিতে ন! পারিয়৷ হটিয়। যায়, 
তিনি কখনও আপনার মন্নিবেশের স্থল পরিত্যাগ পূর্বক প্রত্যাবর্ভনে উদ্যত 
হয়েন না। এ স্থানে তিনি দেখিলেন যে, ইংরেজ সেনাপতি তাহার কামান 
অধিকার পূর্বক কেবল প্রত্যাবর্তনে মনোনিবেশ করিলেন না তাঁহার 
অশ্বীরোহীদিগেরও অগ্রসর হইরার সুবিধা করিয়া দিলেন ।... এতত্্যতীত 
সেনাপতি যুদ্ধের প্রাক্কালে যে স্থানে শিবির সঙ্গিবেশ করিয়াছিলেন, দেই স্থানে 
পরিত্যাগ পূর্বক নগরের অধিকতর নিকটবর্তী স্থানে সৈল্ত সমাবেশ করিলেন। 
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অভিজ্ঞ পাঠকের মানসপটে পঠিও গ্রন্থের বিষয় যেমন সুষ্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয়, 

তাত্য। টোপেও লেইরূপ স্পষ্টরূপে ওয়াইও হামের এই ক্রুটি বুঝিতে পারিলেন। 
এইরূপ সুযোগ তাহাকে অধিকতর উদ্যমণীল করিয়। তুলিল। তিনি এই 

সুযোগে প্রকৃত সেনাপতির স্ায় স্বকীয় প্রতিভালে অভীষ্টসাধনে উদ্যত 

হইলেন ।* 

যুদ্ধকুশল মরাঠা সেনাপতি আপনার প্রতিপক্ষের অধিনায়ককে ২৪ ঘণ্টাও 

অবসর দিলেন না। তিনি এই আদেশ দিলেন যে, সৈনিকদলের যে ভাগ ২৬শে 

তারিখ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল, তাহার! পর দিন প্রাতঃকালে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত 

থাকিবে। সিওলী এবং শিবরাজপুরে যে সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছে, 
তাহারা ২৬শে তারিখ রাত্রিকালে প'ছিয়া ইংরেজসৈন্যের দক্ষিণ ভাঁগে যখন 
গুলি চালাইতে থাকিবে, তখন পুর্বোক্ত সৈনিকগণ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ 
করিবে। এইরূপ আদেশ দিয়া, চতুর মরাঠা সেনাপতি যুদ্ধার্থে অগ্রসর 
হইলেন। বিপক্ষবল যখন তাহার দৃষ্টিপথবর্তী হইল, তখন তাহার কামান 
হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইংরেজপক্ষের কামানও নিশ্চেষ্ট,থাকিল 
না। কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই প্রতিপক্ষের কামান সকল এরূপ ভয়ঙ্করভাবে 

'হারকার্ধ্য আরম্ভ করিল যে, উহাতে শুয়াইও হামের সৈন্ত একাস্ত বিব্রত 

হইয়া পড়িল । তাত্যা টোপে সবিশেষ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ পুর্বাক ব্যুহ সঙ্গি- 
বেশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কেবল কামান দ্বারা ওয়ছিও হামের সহিত 
যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তাহার পদাতিদল পশ্চাপ্তাগে অর্ধচন্ত্রাকারে স্থাপিত ছিল। 

ইংরেজ সেনাপতি যদি এই ব্যৃহভেদে অগ্রসর হইতেন, তাহা! হইলে অর্দ- 
ৃতাকারে সন্নিবেশিত পদাতিশ্রেণী তাহাকে পরিবেষনপুর্বক তদীয় ক্ষমতা 
পরু্দন্ত, করিয়া ফেলিত। পাঁচ ঘণ্টা কাল যুদ্ধের পর ইংরেজ সেনাপতি 
জানিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ নগরে প্রবেশ করিয়াছে । ওয়াইও হাম আঁর 

কোন উপায় ন1 দেখিয়া, সৈনিকদিগকে আপনাদের মশায় দুর্গে ফিরিয়া যাইতে 
আদেশ দিলেন । গ্রত্যাবর্তনকালে সৈনিকদল, বিপক্ষের কামানের গোলায় 
যেরূপ সত, সেইরপ উচ্ছল হুইয়৷ পড়িল। তাহাদের শিবিরের পরিচারক 

ঈ কর্ণের মাতিমনও এই ভাবে তাত্য। টেশপের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন ।--1/7/4% 
11475, . 2%, 2, 237, 



৩৩২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 
ও অনুচরগণ-পলায়ন করিয়াছিল । তাহাদের অনেক দ্রব্য. বিপক্ষের হত্তগত 
হইয়াছিল। তাহাদের প্রায় তিন শত লোক যুদ্বস্থলে দেহত্যাগ. করিয়াছিল। 
তাহার! এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র শৃঙ্খল! ছিল ন|। 
তাহারা উদ্ভাস্ততাবে মালদাম খুলিল, পীড়িতদিগের জন্য যে সুরা সংরক্ষিত 
ছিল, তাহ। পান করিল, মদ্দিরাঁয় উন্মত্প্রায় হইয়া, আপনাদের আফ্সার- 
দিগের বাক্সগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। একজন প্রাচীন শিখনর্দীর ছূর্গত্বারে 
দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি ইংরেজ সৈনিকদিগকে নিরতিশয় ভীতচিত্তে এবং 
উচ্ছঙ্খলভাবে দুর্গে আসিতে দেখিয়া, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাহাদিগকে থামাইতে 

চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন তাহারা বৃদ্ধ সর্দীরকে এক দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া 
র্গে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন তিনি হাত তুলিয়! তাহাদিগকে কহিলেন” 
দ্যাহার৷ থালসাসৈন্তকে পরাজিত ও পঞ্জাব অধিকার করিয়াছে, তোমর৷ 
তাহাদের ভাই নও”, বৃদ্ধ সর্দার ইহ। কহিয়া, পলায়মান সৈন্ের পশ্চাৎ যাইতে 
লাগিলেন এবং কাহারও কাহারও পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,_-“দৌড়িও না, 
কোন ভয় নাই; এখানে তোমাদিগকে কেহ মারিতে পারিবে ন11”* তাত্যা 
টোপের রণকৌশলে ইংরেজপৈন্ঠ ২৭শে নবেম্বর এইকসপ উদত্রান্তভাবে পলায়ন 
করিল। ওয়াইও হীমকে মহারাষ্ট্র, বীরের বীরত্বচাতুরীতে এইরূপে পরাজয় 
দ্বীকার করিতে হইল | 

ইংরেজ সেনাপতি এই সময়েও ৃতপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা 

না করিয়া গঙ্গা এবং নগরের মধ্যবর্তী বৃক্ষবল স্থানে রহিলেন। এই 
স্থানের গিষ্াঘর এবং অন্ঠান্ গৃহগুলিতে ৫০* শত নূতন তাবু, ১৯,৯০* হাজার 

টোটা। ঘোড়ার সাজ, সৈনিকদিগের পরিচ্ছদ প্রভৃতি সংক্ষেপে. পাঁচ লক্ষ 
[কারও অধবিষ্দূল্যের ত্রবা ছিল। ইংরেজ দেনাপতি এগুলি ২৭শে তারিখ 

যাতিকালে চরে ইয়া যাইতে পারিতেন ॥ কিন্ত তিনি, এ বিরয়ে, মনোযোগী 
হয়েন নাই। বোধ হয়, তাহার ধারণা, ছিল যে, তিনি: আপনার .সন্লিবেশ” 
স্থলে থাকিয়াই বীনকল, স্রব্যের ভাঙার রক্ষ। করিতে পারিবেন ।.. পর দিষ 
প্রাতঃ কালে সতাত্যা টোপে ন নগর অধিকার করিলেন ). নিরিহ পরা খা 

রঙ রন কু । তম সি ক ছাট 89 রি 
তত রঙ 89 ঈ 78540, 712. 7 2, রি 2০৫, দ. ঃ । 2758? ১08 
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তটভাগে তাহার. প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। নগরের পুরোভাগে কামান 
সকল স্থাপিত হইল। এই সকল কামান হইতে এরূপ তীব্রবেগে গোলাবৃ্ট 
হইতে লাগিল যে, সন্ধ্যাসমাগমের পূর্বে ইংরেজসৈন্ত পলায়ন করিয়া, মৃ- 

প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় লইল। এ দিকে পূর্বোক্ত দ্রব্যাদির ভাণ্ডার বিপক্ষ” 
দিগের হস্তগত হইল। এই ভাগারের যে সকল দ্রব্য তাহার! অনাবশ্তক বোধ 

করিল, তৎসমুদ্ধয় ভন্মীভূত হইল। সৈনিকদিগের পরিচ্ছদাদি, যুদ্ধোপকরণ 
প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া গেল। কর্ণেল নেপিয়ার (অতঃপর লর্ড নেপিয়র ) 

ইঞ্জিনিয়ারবিভাগের কর্মে ব্যাপৃত. হইয়া, বচ্পরিশ্রমে যে সকল কাগজপত্র 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ও এই সঙ্গে ভন্মীভূত হইল। সর্তক অনল 
যখন এ সকল বিভিন্ন পদার্থ গ্রাম করিতেছিল, উহার প্রচণ্ড জালাময়ী শিখা! 

যখন ধুমস্তুপ ভেদ করিয়া, আকাশে উতিত হইতেছিল, তথন প্রধান সেনাঁপতির 
সৈনিকদল কাণপুরের সম্মুথে উপস্থিত হয়। 

সেনাপতি ওয়াই হামের পৈন্ের মধ্যে কোন কোন দল বিপক্ষের গ্রবল 
পরাক্রম খর্ব করিতে প্রয়াস পাইফ়াছিল, কিন্তু তাত্যা টোপের সৈনিকদলের 
মধ্যভাগস্থ কামান হইতে এরূপ গোলাবৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাহাদের অধিনায়কগণ 
কিছুতেই এ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারেন নাই । বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ার উইল্- 
মনের বাহন হত হইল। শেষে রণস্থলে তাহারও দ্েহত্যাগ ঘটিল। আরও 

দুইজন অধিনাপ্নক নিহত হইলেন। কিন্তু ই'হাদের সাহসে বিপক্ষগণের অগ্রসর 
হওয়ার তাৃশ সুবিধা ঘটিল না। বিপক্ষের নৌসেতু বিনষ্ট করে নাই, কিংবা 
গঙ্গার খালও পার হয় নাই; সুতরাং লক্ষৌ হইতে কাণপুরে আলিবার পথ 
এবং কাণপুর হইতে .এলাহাবাদ যাইবার পথ বিমুক্তভাবে ছিল।. যাহা হউক, 
২৭ণে তারিখ বিপক্ষদিগের পরাক্রমদর্শনে কাঁণপুরের ইংরেজসৈস্ত নিরতিশয় 
চিন্তিত হইল। ব্াত্রিকালে এবং তৎপর দিন তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটবে, 
তাহারা উদ্িপ্চচিত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিল, কিন্ত রাত্রিসমাগমের পূর্বেই 
তাহাদের উদ্বেগ দূর-হুইল। যখন মার্তও আঁপনার রশ্ি্াল, সংযত করিয়া, 
জাহবীর প্রাস্তষাগে আত্মগৌপনে উদ্ভত হইলেন, তখন, রন থে 
প্রধান দেনাগতির আবির্ভীব হইল।. রঃ 

কানিন্ কাম্প বেল লক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক সবিপেষ ্ বয়তাসহকারে 



৩৩৪ মিপাহীধুদ্ধের তিইহাঁস। 

কাণপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ২৬শে নবেম্বর যখন তাত্য। টোপের 

বলবহুলতা ওয়াইগু হামের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তিনি স্তার কোলিন্ কাম্প- 

বেল অথবা কাণপুরের পথে অন্ত যে কোন ইংরেজ সেনানায়ক উপস্থিত 

থাকেন, তাহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়! পত্র পাঠাইয়াছিলেন । একজন 

এতদ্দেশীয় পত্রবাহক স্তার কোলিনের দলের একটি সৈনিক পুরুষের হুন্তে এই ' 
পত্র সমর্পণ করে। পত্র পড়িয়া স্যার কোলিন্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন ষে, কাণপুর 

আক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যত শীগ্র পারেন, কাণপুরের অভিমুখে অগ্রসর 

হইতে লাঁগিলেন। ভাগীরথীতটে উপস্থিত হুইয়৷ দেখিলেন যে, নৌসেতু 
অব্যাহত রহিয়াছে । তাহার শিবির কাঁণপুরের অপর পারে সন্নিবেশিত হইল। 

তিনি স্বয়ং নৌসেতু অতিক্রম পূর্বক ওয়াইও হামের মৃত্প্রাচীরপরিবেষ্টিত 
দুর্গে যাত্রা করিলেন। যাহারা প্রাচীরে ছিল, তাহার! প্রধান সেনাপতিকে 

দেখিতে পাইয়া, উল্লাধ্বনি করিতে লাগিল। মুহূর্তুমধ্যে প্রাচীরে লোকের 

পর লোক উঠিতে লাগিল। প্রধান সেনাপতি দুর্গে গিয়া, ওয়াইও হামের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । এই সময়ে ওয়াইও হামের বুদ্ধিচাতুরী, রণপাণ্ডিত্য, 
সৈম্তপরিচালনাকৌশল, সমস্তই তাত্য! টোপের নিকট ব্যর্থ হইয়াছিল। প্রধান 
সেনাপতি কাণপুরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়' দুঃখিত হইলেন। তিনি ওয়াইগু 

হামকে আপনার সঙ্কল্লিত বিষয় জানাইয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত 

রাত্রি, কামান, জিনিনপত্র, মহিলা, বালকবালিক। এবং রুগ্ন লোক তাহার 

শিবিরে পহ'ছিতে লাগিল । 

পর দিন প্রাতঃকালে তাত্যা টোপে দেখিলেন যে, জান্ৃবীর অপর তটে 

ইংরেজপক্ষের অপর সৈনিকদলের শিবির সঙ্গিবেশিত হুইয়াছে। তিনি ইহা 

দেখিয়া, তী সৈনিকদদিগের উত্তরণের পথ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন । বৃহৎ 
কামান সকল সেতুর সম্মুখে স্থাপিত হইল। কিন্তু কাণ্তেন পীলের কামান 
হইতে এমন তীব্রবেগে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল যে, তাত্যা টোপের সৈনিক- 
দিগের কামান কার্যকর হইল না। প্রধান সেনাপতির সৈনিকদল নৌসেতু 
দিয়] কাণপুরে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাৎ জিনিসপত্র এবং 

বালকবালিকা, পীড়িত প্রভৃতি রক্ষণীয় জীবগণের গাড়ি, ডুলী প্রভৃতি যাইতে 
লাগিল। ২৯শে নবেম্বর অপরাহ্ণ ৩টার সময়ে ইহাদের দল কাণপুরের - দিকে 



তাত্য। টোপে। ৩৩৫ 

যাত্রা করিয়াছিল। সমস্ত অপরাহ্কাল, তৎপরবর্তী রাত্রি, তৎপরদিন অপরাহ্ণ 

৬ট| পর্য্যন্ত, ইহারা দলে দলে নৌসেতুপথে ভাগীরথী অতিক্রম করে। সেতু 
অতিক্রম সময়ে ইহাদের তাদৃশ বাধ। ঘটে নাই। ৩০শে নবেম্বর অপরাহ্ণ ৬্টার 

সময়ে ইহারা সকলে কাণপুরে পদার্পণ করে। গঙ্গার খালের অপর দিকে-_ 

বিস্তৃত প্রান্তরে ইহাদের শিবির স্থাপিত হয়। ৫ মাস পূর্ধ্বে নিঃসহায় ইউ- 
রোপীয়গণ আপনাদের বৃদ্ধ সেনাপতির সহিত ঘাতকের হস্তে দেহবিসর্জনের 

জন্য ছুঃসহ ছুঃখের নিদর্শনস্বরূপ যে মৃত্প্রাচীরবেষ্টিত স্থান হইতে বহির্গত 

হইয়াছিলেন, এখন ইহার! সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চিরম্মরণীয় স্থানের নিকটে 

অবস্থিতি করিতে লাগিল। ও 

এই সময়ে বিপক্ষগণ পূর্বের স্তাঁয় সমগ্র নগর এবং ভাগীরথীর তটদেশ 
আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিল। সংখ্যায় তাহারা শক্তিসম্পশ্ন ছিল। 

দুদর্ষ কামানে তাহার! ছুরাক্রম্য হুইয়। উঠিয়াছিল। ইহার উপর জয়লাভে 

তাহারা অধিকতর সাহসী এবং আত্মবলের পরিচয় দিবার জন্ত অধিকতর 

আগ্রহযুক্ত হইয়াছিল। ব্যৃহসগ্লিবেশে তাহাদের বুদ্ধিচাতুরী প্রদঞ্িত হইয়া- 
ছিল। তাহাদের বামে-_জাহুবী ও নগরের মধ্যবর্তী স্থলে__বৃক্ষবহুল উন্নত 
ভূখণ্ড, অনেকগুলি ভগ্নপ্রায় বাড়ী এবং নালা ছিল। তাহাদের মধ্যভাগে বহু- 

বিস্তৃত নগর রহিয়াছিল। উহার বহু সংখ্যক সন্কীর্ণ গলি চারি দিকে বক্রভাবে 
থাকাতে তাহাদের আত্মরক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাহাদের দক্ষিণে-_গলার 

খালের অপর দিকে বিস্তৃত প্রান্তর ছিল। এই প্রান্তরে গোবালিয়রের প্রসিদ্ধ 

সৈনিকদলের শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। খালের সেতু ইহাদের অধিকারে ছিল, 
এবং ইহাদের নিকটে কালীর পথ বিমুক্তভাবে রহিয়াছিল। এই বহুদলে 
বিভক্ত, বহুস্থানে মরিবেশিত, বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যের বিশ্বাস ছিল যে, 

স্তার কোলিন কাম্পবেল তাহাদের নিষ্কাশনে সমর্থ হইবেন না। কিন্ত শ্তার্ 

কোলিন বীরোচিত গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। উপস্থিত কর্ম হুরহ হইলেও তাহার 

নিকটে অসাধ্য বোধ হইল না। তিনি যখন পরাক্রান্ত বিপক্ষের ন্নিবেশস্থল 
দেখিলেন, তখন সম্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদের বাম ভাগ ও মধ্যস্থল 

যেরূপ সুরক্ষিত, দক্ষিণ ভাগ সেরূপ নহে। বামে ভাগীরথী এবং ঘনসন্নিবিষ্ট- 

বৃক্শ্রেনী ও গৃহাদিতে তাহাদের আত্মরক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছে। মধ্যভাগে 



৩৩৬ . সিপাহীযুদ্ধর ইতিহাস। 
নগরের বক্রাকার ন্কীর্ণ গলি এবং উন্নত গৃহসমূহে তাহাদের পক্ষ সুরক্ষিত 

হইয়াছে । কিন্তু দক্ষিণ ভাগে তাহাদের সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর রহিয়াছে । 
এই প্রীস্তরে কোনরূপ আবরণ নাই। এই দিকে তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিলে, কেন্দ্রস্থল ও বাম ভাগ হইতে অপরাপর দলের আগমনের পূর্ব্বে 
তাহাদের পরাজয় স্ুসাধ্য হইবে । এই স্থান যদি অধিকৃত হয়, তাহা হইলে 

কারীর পথে গমনের ব্যাঘাত জম্মিবে, বাম ভাগ ও কেন্ত্রস্থল হইতে বিপক্ষের! 
এই দিকে আঁসিলে, এঁ ছুই স্থানে তাহার৷ হীনবল হুইয়! পড়িবে। 

গ্রধান দেনাপতি গ্রতিভাবলে ইহা! স্থির করিলেন, কিস্তু তিনি সহসা 
বিপক্ষের ব্যহভেদে অগ্রসর হইলেন না। এ সময়ে অনেক মহায়শূন্য লোক 
তীার রক্ষণীয় হইয়াছিল। তিনি লক্ষৌ হইতে আপনাদের কুলমহিলা, 

শিশু সন্তান, কগ্ন ও আহতদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাদের 

ছুরবস্থায় তাহার মনে সাতিশয় কষ্ট জন্মিয়াছিল। ইহাদের কেহ কেহ 

অভিভাঁবকপৃন্ঠ হইয়াছিল, কেহ কেহ সংসারের প্রিয় জন হইতে জন্মের মত 
বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িয়াছিল, কেহ কেহ গুরুতর আঘাত পাইয়। বিকলাঙ্গ হুইয়৷ 
উঠিয়াছিল, কেহ কেহ দুরন্ত রোগে একাস্ত অবসন্ন হইয়াছিল। স্তার 
কোলিন্ ইহাদের জন্য নিরতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১লা, ২রা এবং ওর! 
ডিসেম্বর ইহাদিগকে এলাহাবাদে পাঠাইবার বন্দোবস্ত কর! হয়। শেষোক্ত 
তারিথ রাত্রিকালে ইহার এলাহাবাদে যাত্রা করে। এই কয়েক দিন সিপাহীর! 
মধ্যে মধ্যে ইংরেজপক্ষের ঘাঁটি আক্রমণ করিয়াছিল বটে, কিস্তু তাহারা 

কৃতকার্য হইতে পারে নাই। যাহা! হউক, প্রধান সেনাপতি পীড়িতর্দিগকে 
এলাহাঁবাদে পাঠাইয়! হুশ্চিন্ত1 হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। এখন তিনি বলবহুল, 
পরাাক্রাস্ত বিপক্ষের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্তস্থাপনে উদ্ধত হইলেন। 

তাহার ৫,+০* হাজার পদাতি, ৬** শত অশ্বারোহী, এবং ৩৫টি কামান ছিল। 

তাহাগ্স প্রতিপক্ষগণ, ২৫** হাজার সৈন্ত এবং ৪০টি কাঁষীন লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ১৪০০* হাজার সৈগ্ত সুশিক্ষিত 
ছিল। চারি দল গোলন্দাজ, ছই দল অশ্বারোহী, সাত দল পদাতি, সযুফয়ে 
৭৪৪ লোক গোবালিয়রের :. সৈনিকশ্রেণীতূক্ত ছিল নানা সাহেবের 
কঅন্চর এবং বৃত্ত ও ব্য ভারতবর্ষের দিপাহীগণে বিপক্ষধলের পরি' 
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ঘটিয়াছিল। তাত্যা টোপে সমুদয় সৈন্ঠের অন্যক্ষ ছিলেন। নান। সাহেব 

সৈনিকদলের বাম ভাগ অর্থাৎ তাহার অধীন সৈম্ত ও অনুচরদিগের পরিচালনা 
করিতেছিলেন।* 

৬ই ডিসেখ্রর গ্রাতঃকালে উভয় পক্ষে যুদ্ধারস্ত হইল। তাতা! টোপে ও 

নান। সাহেব সিপাহীদিগের পরিচালনা করিতে লাগিলেন । প্রধান সেনাপতি 

এবং ওয়াইও হাম, ওয়ালপোল্ গ্রভৃতি সেনানায়কগণকর্তৃক ইংরেজ পক্ষের 
সৈম্ত পরিচালিত হইল। প্রায় সমস্ত দিন উভয় পক্ষ পরস্পরের পরা ক্রমনাশের 

জন্ত সবিশেষ সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় দ্িল। কাপ্ডেন গীলের পরিচালিত 
কামান এ সময়ে সবিশেষ কার্যাকর হইল । তাত্যা টোপে পরাজিত হইলেন। 

তাহার বিপুল বাহিনী পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া ইতন্ততঃ 'প্রধাবিত হইল। ইংরেজ- 

সৈন্য প্রায় ১৪ মাইল পধ্যন্ত ইহাদের পশ্চাৎ গমন করিল। বিপক্ষদিগ্ক্ষে 

এইরূপে তাড়িত করিয়া, ইহার! নিশীথকালে কাণপুরে গ্রত্যাগত হইল। 

গোবালিয়রের সৈন্ত এরূপ তাড়াতাড়ি আপনাদের শিবির পরিত্যাগ পূর্বক 
চলিয়। গিয়াছিল যে, তাহারা কোন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। বিজয়ী 

ইংবেজসৈন্ধ যখন তাহাদের শিবিরে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা দেখিয়াছিল 

যে, "চপাটি আগুণে গরম হইতেছে, ধাড়গুলি গাড়ির পশ্চানভাগে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । পীড়িত ও আহ্তগণ চিকিৎনালয়ে অবস্থিতি করিতেছে”। 1 এই 

রূপে সমুদয় যথাবৎ রহিয়াছে, কেবল সৈনিকগণ ও তাহাদ্বের পরিচারকগণ 
উপস্থিত নাই। কান্লীর পথের সমীপব্তী স্থানে গোবালিয়রের সৈম্ত তাহাদের 

মধ্যস্থল এবং বাম ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল । এই ছুই ভাগের সিপাহী- 

দিগের সম্মুখে কেবল বিঠুরের পথ ছিল। এই পথ অবরুদ্ধ হইলে তাহার! 
আর কোন দিকে হটিয়! যাইতে পারিত না। সেনাপতি মান্ম্ফীল্ড উক্ত পথ 

অবরুদ্ধ করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। কিন্ত তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে 

পারেন নাই।, সিপাহীগণ কাণপুর পরিত্যাগপূর্বক বিঠুরের পথে হি হয়। 

* মার্টন সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন যে নান। সাহেবের জাত! বাল সাহে ইহাদের 
মধ্যে ছিলেন 1447 £52/6715 727, 25) £, 474... | 

রা লে সোনি 14622054740 (00076). 2256), চি 1? 7975 $ 10 
117//%, 722 47, 4, 274, 20/6 | 
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৩৩৮ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

পাছে ইহার! শিবরাজপুরের তিন মাইল দূরে সরাই ঘাটে গঙ্গ। পার হুইয়া, 

অযোধ্যার দ্রিকে অগ্রসর হয়, এহ আশঙ্কায় প্রধান সেনাপতি, সেনানায়ক হোপৃ 

গ্রাণ্টকে ইহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়। দেন। সিপাহীরা আপনাদের কামান ইত্যাদি 

লইয়া, সরাই ঘাটে গর্গা পার হুইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে হোপ, 
গ্রাণ্ট উপস্থিত হুইয়! ইহাঁদিগকে পরাজিত করেন। ইহাদের ১৫টি কামান 
তৎকর্তৃক অধিকৃত হয়। ৯ই ডিসেগর এই যুদ্ধ ঘটে। এইব্নপে ৬ই এবং 

৯ই ডিসেন্বর, এই ছুই দিনে ছুই স্থানে পরাজিত হইয়।, সিপাহীদিগের ছুই দল 

পরম্পরবিচ্ছিন্ন হইয়। পড়ে। গোবালিয়রের সৈন্য কান্নীতে গিয়া সমবেত হয়। 

তাত্যা। টোপে পুনর্ধার ইহাদদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। নান সাহেব বিএরে 
উপস্থিত হয়েন। কিন্তু ইংরেজসৈন্তের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া, তিনি সরাই 

ঘাটের যুদ্ধের পূর্বেই আপনার কামান ও অনুচরবর্কে লইয়া, অযোধ্যার দিকে 
প্রস্থান করেন ।* জুলাই মাসে সেনাপতি হাবেলক বিঠুরে নান! সাহেবের 

প্রাসাদধবংসের কার্য আর্ত করিয়াছিলেন। এখন এই বিধ্বংশব্যাপার 

শেষ হয়। প্রধান সেনাপতির আদেশে হোপ, গ্রান্ট ১১ই ডিসেম্বর বিঠুরে 

* ৯৩ সংখ্যক হাইলাওার সৈনিকদলের সার্জেন্ট ফরবস্-মিচেল স্তর কোলিন্ কাম্প 
বেলের সৈষ্ঠের মধ্যে ছিলেন। তিনি সিপাহীযুদ্ধের কালে আপন দলের ঘে কাধ্যবিবরণ 
দিয়াছেন, তাহাতে নির্দেশ আছে যে, সরাই ঘাটে যখন সিপহীদিগের নৌকাগুলি আক্রান্ত 
হয়, তাহ।র পূর্ব্বেই নান! সাহেবের নৌকা! গঙ্গ।র অপর পারে যায়। ন।না সাহেব অযোধ্যার 
দিকে নিরাপদে অগ্রসর হয়েন ।--£77825-112/7271, 2১272527225 8, £. 250, 

লর্ভ রবার্টস্ লিখিয়। গিয়ছেন যে, অজ্জন তেওয়ারি নামক তাহার একজন চর ছিলি। 
এই ব্যক্তি ১ সংখ্যক পদাতিদলে সিপাহীর কর্ম করিত। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে অর্জুন 
তেওয়ারি ইংরেজদিগের প্রতি অপরিমীম বিশ্বস্ততা দেখ।য়। বদার গোলযোগের সময়ে এই 
ব্যক্তি একজন ইউরোপীয় কের।ণা এবং তাহার স্ত্রীকে রক্ষ। করে। ইহার পর অর্জুন 
তেওয়।রি চরের কর্মে নিয়োজিত হইয়া, ইংরেজ সেনাপতিদিগের পত্রাি নির্দিষ্ট স্থানে লইয় 
যাইত। উপস্থিত সময়ে রবাটস্ এহ বিশ্বস্ত চরের নিকটে নান। সাহেবের সংবাদ জানিতে 
ইচ্ছা করেন। অর্জুন তেওয়ারি পর দিন তাহার সহিত দেখা! করিবে বলিয়া বিঠুরে চলিয়া 
যায়। ৮ই ডিসেম্বর গ্রভুভক্ত চর রবার্টসের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই সংব।দ দেয় যে, 
নান! সাহেব পূর্ববর।ত্রিতে বিঠুরে শয়ন করিয়।ছিলেন, কিন্তু তাহাদের আগমনবার্তা শুনিয়া, 
কামান এবং অনুচরবর্গের সহিত অযোধ্যায় যাইবার জন্ত কয়েক মাইল দুরে গল্প! পার 
হইবার চেষ্টা করিতেছেন । যুদ্ধের অবসান হইলে লর্ড রবাট'সের চেষ্টায় অঞ্জন তেওয়ারি 
গবর্ণমেট হইতে আপনার জাবিতফাল পর্যন্ত বািক ১,২০০ শত টাক! গেন্সন পাইয়া- 
ছিজা ।--/77%%/-0%6 76275 ৬০, 7791. 1. %, 375, £%০9%, 
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গিয়া, তোপে মন্দির উড়াইয়। দেন, প্রামাদ দগ্ধ করিয়া ফেলেন। বিশ্বাসঘাতক 

আজিমউল্লা যে গৃহে অবস্থিতি করিত, সেই গৃহে কতিপয় পত্র পাওয়া যায়। * 

এতদ্যতীত কতকগুলি বিচিত্র দ্রব্য অধিরুূত হয়। নান সাহেব, ত্রিশলক্ষ টাকা, 

বারুদ ও গোলাগুলির বাক বদ্ধ করিয়া, একটি বৃহৎ কৃপে ফেলিয়। দিয়াছিগেন। 

এতদ্যতীত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র এ কুপে নিক্ষিপ্ত হুইয়াছিল। চরমুখে এই 
বাদ পাইয়া, ইংরেজসৈম্ত ৯৫ই হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত রাত্রি দিন এ 

বহুমূল্য দ্রব্যের উদ্ধারে জন্ত চেষ্টা করে। মুদ্রা ও বাসন ইত্যাদি পাওয়। যাঁর, 

কিন্ত সৈনিকগণ এই গুরুতর পরিশ্রমের পুরস্কারন্বরূপ কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই। 

* দুই খানি পত্র লাফে নামক একজন ফরাসী কর্তৃক ফরাসীভাষাঁয় লিখিত। উহ। 
চন্দননগরে ফরাসীদ্দিগের উপনিবেশনংক্া ত্তবিষয়ঘটিত | অনেকগুলি পত্র ইংলও হইতে 
প্রেরিত। আজিম্উল্লা খ। সপুরুষ। তাহার রূপমাধুরী দর্শনে ইংলগ্ের একটি যুবতী তাহার 
মহিত পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য ভারতবর্ধে আিতে ইচ্ছা করিয়ছিলেন। অনেক 
পত্র ইংলগডের মন্ত্রান্তবংশের নারীর লিখিত। একটি প্রো স্বকীয় পত্রে, পুর্ধ্বদেশীয় প্রিয় 
পুক্র বলিয়া) আজিমউল্লার সম্ভাষণ করিয়াছিলেন । কয়েক খানি পত্র আজিমউল্ল।র হ্ত্ত- 
লিখিত। ছুই খানি পত্র, কন্ষ্ট।টিনোপলের ওমর পাশার নামে, সিপাহী দিগের অসস্তোষ 
এবং ভারতবর্ষের বর্তমান গেলধোগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল 1---:9/707-0%6 70/5 ৫4০ 
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পঞ্চম অধ্যায় 

ফতেগড় অধিকাঁর__প্রধান সেনাপতির লক্ষৌধাত্রার উদ্যোগ । 

ফতেগড় অধিকার--স্ত।র্ কে।লিন্ কান্পবেলের বেরেলীতে যাত্রার ইচ্ছা_গবর্ণর- 

গ্েনেরলের ভিন্ন মত--ম্তার কোলিনের লক্ষৌতে যাত্রার উদৃযোগ--তাহার সৈনিকদলের 

উনাওতে অবস্থিতি--ইংরেজসৈন্যের শিবিরে চরের উপস্থিতি-তাহার অধরোধ--তাহার 

বিচিত্র আয্মবিবরণ--তাহর ফাঁসী। 

গোবালিয়বের সুশিক্ষিত ও সাহসিক সৈনিকদলের আক্রমণ হইতে কাণপুর 

বিমুক্ত হইল। কিন্তু এখনও গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূভাগের অনেক 
স্থলে উত্তেজিত সিপাহীদিগের গ্রাধান্ত ছিল। সেনাপতি গ্রিথেড এবং হোপ্ 
গ্রা্ট ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা সর্ববাংশে 

বিপ্লবের শাস্তি করিতে পারেন নাই। ন্িিপাহীর। দলবদ্ধ হইয়া) পুনর্ধার 

ইংরেজের প্রাধান্ত বিপর্যস্ত করিয়া! ফেলিয়াছিল। মৈনপুরী, ফতেগড় প্রভৃতি 

স্থানে ইহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্তার কোলিন্ কাম্পবেল এই সকল 

স্থানের পুনরধিকারে উদ্যত হয়েন। তিনি দৌয়াব অধিকার পূর্বক রোহিল- 
খণ্ড হইতে বিপক্ষিগকে তাড়াইবার ইচ্ছ। করেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 

তিনটি প্রধান স্থান তাহাদের অধিকৃত হইয়াছির্ল। তাহার! উত্তরপশ্চিমে দিল্লী, 
দক্িণপূর্বে এলাহীবাদ, এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী আগরায় প্রাধান্তপ্রতিষ্ঠায় 
সমর্থ হইয়াছিগেন ৷ কিন্তু ফতেগড়ে ফরককাবাদের নবাব স্বগ্রধান ছিলেন। 

প্রধান সেনাপতি সর্ধপ্রথম এ স্থানে যাত্রার আয়োজন করিলেন। তিনি 

মৈনপুরী পর্য্যস্ত অধিকারের জন্য ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্পোল্কে পাঠাইয়৷ দিলেন। 

কর্ণেল সীটনের তত্বাবধানে দোয়াবের উত্তরভাগ হইতে রসদ ইত্যাদি আলিতে- 

ছিল। ইনি মৈনপুরীর নিকটে ওয়াল্পোলের সহিত সম্মিলিত হইতে আদি 
হইলেন। অতঃপর এই উভয় অধিনায়কের সৈনিকদল পরস্পর সম্মিলিত 

হইয়া, ফতেগড়ে যাত্রা করিবে, এইরপ সিদ্ধাস্ত স্থির হইল। : 
১ কর্ণেল লীটন রসদ ইত্যাদির রক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৯ই 

ডিসেম্বর দিদ্লী হইতে যাত্রা করেন। বিপক্ষের! আলীগড়বিভাগে রহিয়াছে, 



ফতেগড় অধিকার । ৩৪১ 

এই সংবাদ ইতঃপূর্কে তাহার গোচর হইয়াছিল। তিনি আলীগড়ে রসদ ইত্যাদি 
এবং উহার রক্ষার জন্ত উপযুক্ত সৈনিক ও কামান রাখিয়া, বিপক্ষদিগের 

অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে খাসগঞ্জ এবং পাতি- 

য়ালীতে বিপক্ষের! পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে দিল্লীর প্রসিদ্ধ কাণ্ডেন হড্সন্ 
আপনার অশ্বারোহীদিগের সহিত ইংরেজ সেনানাঁয়কের পক্ষ সমর্থন করিয়া- 

ছিলেন। ।অতঃপর ইংরেজের সৈনিকদল মৈনপুরীতে যাত্র। করে। মৈনপুরীরাজ 

তেজ সিংহ ইহাদিগকে বাধ! দ্রিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার 

প্রয়ান বিফল হয়। ২৭শে ডিসেঞ্বর ইংরেজসৈন্য মৈনপুরীর যুদ্ধে জয়ী হয়। 
এদিকে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্পোল, আকবরপুর এবং এটোয়৷ হইয়া! মৈনপুরীর 

নিকটে বেওয়ার নামক স্থানে কর্ণেল সীটনের সহিত সম্মিলিত হয়েন। 

সম্মিলিত সৈনিকদল অতঃপর ফতেগড়ের অভিমুখে যাত্রা করে। 

এদিকে ২৪শে ডিসেম্বর প্রধান সেনাপতি কাণপুর পরিত্যাগ করেন। 

৩১শে তারিখ তিনি গুরসাহিগঞ্জে উপস্থিত হয়েন। কাঁপ্েন হডলন্, মেনা- 
নায়ক ওয়াল্পোল্ এবং সীটনের পৃর্বেই প্রধান সেনাপতির শিবিরে পদার্পণ 

করেন। গুরসাহিগঞ্জের পনর মাইল অন্তরে মীরণ-কা-সরাই নামক স্থানে 

প্রধান মেনাপতির শিবির ছিল। প্রথমোক্ত স্থান হইতে পাঁচ মাইল দুরে 
কালী নদী প্রবাহিত হইতেছে । বিপক্ষ দিপাহীদিগের যদি কিছুমাক্র বুদ্ধি- 

কৌশল থাকিত, তাহ! হইলে তাঁহারা পূর্বেই কালী নদীর সেতু ভগ্ন করিয়া, 
প্রধান সেনাপতির আগমনে বাধা দিতে পারিত। কিন্তু বিপদের সময়ে 

তাহাদের এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি প্রকাশ পায় নাই। ইংরেজসৈম্য গুরসাহিগঞ্জে 
উপস্থিত হইলে তাহারা তাড়াতাড়ি সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। চেষ্টা 
বিফল হয়। প্রধান সেনাপতির ইচ্ছা ছিল যে, যাবৎ ওয়াল্পোল্ এবং মীটনের 
সৈন্য সম্মিলিত ন1 হয়, তাবৎ তিনি ফতেগড়ের দিকে অগ্রমর হইতে নিরন্ত 
থাকিবেন। কিন্ত সেতু ভাঙ্গার সংবাদে প্রধান সেনাপতি আপনার নঙ্কল্ 

ত্যাগ করেন। নব বর্ষের প্রথম দিন (১৮৫৮ অবের ১লা জানুয়ারি ) তাহার 

হৃদয়ে অভিনব আশ! ও উৎসাহ সঞ্চারিত করে। তিনি আশায় অধ্যবসায়- 
মম্পয় এবং উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া, খোদাগঞ্জ পল্লীর নিকটে কালী নদীর 

সেতুর সম্ধুখে উপস্থিত হুয়েন। অবিলম্বে ইঞ্জিনিয়ারগণ সেতুর ভগ্ন অংশের 



৩৪২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাঁস। 

মেরামত করিতে থাকেন । অল্প সময়ের মধ্যে এই কর্ধ সম্পন্ন হয়। পর দিন 

নিবিড় কুজ্বাটিকার মধ্যে বিপক্ষগণ ফতেগড় হইতে বহির্গত হইয়া, ইংরেজসৈন্ভের 

গতিরোধের জন্য কালী নদীর তটবিভাগে উপনীত হয়। কুজ্মটিক] তিরোহিত 

হইলে দেখা গেল যে, ফরক্কাবাদের নবাবের বছুসংখ্যক সিপাহী খোদাগঞ্জ 

পল্লীতে সমবেত হইয়াছে । ইংরেজসৈন্য সেতুপথে নদী উত্তীর্ণ হয়। নদীর 
তটে খোদাগঞ্জ পল্লীতে ২র1 জানুয়ারি উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। সিপাহীরা 

যথোচিত দৃঢ়ত। ও পরাক্রমের সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করির়াছিল। তাঁহাদের 

একটি কামান সেতুর সগ্নিকটবন্তী টোলঘরের পশ্চাপ্ভাগে সন্নিবেশিত ছিল। 
এই কামানের গোলায় ইংরেজপক্ষের অনেকে দেহত্যাগ করে। উক্ত 

কামানকে নিশ্চেষ্ট করিবার জন্ত কাণ্তেন পালের কামান সন্নিবেশিত হয়, 

এই কামানের গোলা প্রবলবেগে টোল ঘরে পড়িতে থাকে । উহাতে বিপঙ্গ- 

দিগের অনেকে নিহত হয়। তাহাদের কামানও খিপর্যাস্ত হইয়া যার়। 

তাহারা ইংরেজের আগ্মেয়ান্ত্রের সম্মুখে স্থিরভাবে থাকিতে না পারিয়া, ফতে- 

গড়ের অভিমুখে ৩।৪ মাইল শৃঙ্খলার সহিত গমন করে। অতঃপর তাহাদের 

মধ্যে সাহসের সঞ্চার হয়। তাহার। আবার ঘুদ্ধের জন্য ফিরিয়! .দীড়ায়, কিন্ত 

ইংরেজপক্ষের অশ্বারোহীদিগের অস্জাঘাতে, শিখদিগের বন্দুকের গুলিতে, 

বড়শাধারীদিগের বড়শাপ্রয়োগে তাহাদের দলের বহুসংখ্যক সৈনিক মৃত্যুমুখে 

পতিত হয়। শবরাশিতে বিস্তৃত প্রান্তরের অনেক স্থান আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। 

হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ তাড়াতাড়ি ফতেগড় পরিত্যাগ পুর্ধক ভাগীর্থী উত্তীর্ণ 

হইয়া, রোহিলথণ্ডে পলায়ন করে। 

পর দিন স্তার কোলিন্ কাম্প বেল হুর্ীভিমুখে অগ্রসর হয়েন। কামানের 

গোলায় ছুর্গ্বার ভগ্ব হয়। ইংরেজসৈন্ত বিন1 বাধায় দুর্গে প্রবেশ করে। 
সিপাহীর! প্রায় যাবতীয় দ্রব্য ফেলিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। ছুর্গে কাঁমানের 

গাড়ির জন্ত অনেক সেগুণ কাঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। এতঘ্যতীত এঞ্জিন, 
নানাপ্রকার কামান, সৈনিকদিগের বহুসংখ্যক পরিচ্ছদ, সর্বসমষ্টিতে প্রায় দশ 

লক্ষ টাকার দ্রব্য ছিল। দিপাহীরা এগুলি ভন্মীভূত করে নাই। গঙ্গার 
উপরে যে নৌসেতু ছিল, তাহাও বিনষ্ট হয় নাই। এখন পূর্তোক্ত বহুমূল্য 
দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইল। গঙ্গার সেতুও সুরক্ষিত রহিল। 



ফতেগড় অধিকার । ৩৪৩ 

গোবালিয়রের সৈনিকদলের পরাজয়ের পর গঙ্গার দক্ষিণভাগের জনপদে 

সামরিক আইনের পরিবর্তে সাধারণ আইন জাবি হইয়াছিল। এখন সাঁধারণ- 

বিভাগের কম্মচার্িগণ লোকের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণ বা হরণের ভার গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । এই সময়ে জনবর উঠিয়াছিল যে, ফরককাবাদের নবাব নগরে 

রহিয়াছেন। ইংরেজ বিচারক ঘোষণা করিলেন যে, যদি নবাব ধৃত না 

হয়েন, তাহ! হইলে ইংরেজসৈন্ত নগরে লুঠতরাজ করিবে। কিছুক্ষণ পরে নবাব 
ধৃত ও বিচারকের সমক্ষে আনীত হয়েন। কিন্তু ইনি প্রকৃত নবাব নহেন। 
নবাবের সম্পকীঁয় ব্যক্তি । ই'হার নাম নাজীর খা। ই'হার অদৃষ্টে যাহা 
ঘটিয়াছিল, সার্জেন্ট, ফরব্ন্-মিচেল তাহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন,__“এক খানি 
সামান্ত চাঁরপায়ায়, এই নবাঁবংশীয় সদ্দীরের* হস্তপদ আবদ্ধ ছিল। কুলিগণ 

চারপায়া লইয়া আসিয়াছিল, কি প্রণালীতে অপরাধীর বিচার হইয়াছিল, 
তাঁহা আমি জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ধে, কোন জুরি বা উকীল 
ছিল না। , আমি জানি যে, প্রথমে তাহার দেহ শুকরের চর্বিতে পরিলিপ্ত 

কর] হয়, পরে ধাঙ্গড়ের! তাহাকে কঠোরভাবে বেত্রাঘাত করে, অনন্তর 

তীহার ফাঁসী হয়৮। 1 কর্ণেল আলিসন নামক অন্য একজন সৈনিক কর্মচারী 

এইভাবে লিখিয়! গিয়াছেন-_“5ঠ ইহার ( নাঁজীর থার ) ফাঁসী হয়। ফাঁসীর 
পুর্বে ইহার প্রতি অনর্থক নির্দয়তা প্রকাশ কর! হইয়াছিল। ইহাকে 
বলপুর্বক শুকরের মাংস খাওয়ান হয়। ধাঙ্গড়ের ইহাকে কঠোররূপে 
বেত্রাঘাত করে। এই কাঁধ্য একটি মহৎ ও বিজয়ী জাতির অযোগ্য”। 

রেইকৃস সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইংরেজদ্িগের হত্যাপরাধে ২৬শে জানুয়ারি 

ফরাককাঝাদের ছুই'জন নবাবের ফাঁসী হয়। ইহাদের নাম নির্দেশ কর! 

হয় নাই। মাজিফ্্রেট ই'হাদিগকে ফাঁসী দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার! 

প্রকৃত অপরাধী কি না, তদ্িষয়ের নিদ্ধারণে সাবধান হয়েন নাই। 8 ইংরেজ 

বিচারক নিঃসন্দেহ উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, এই ভাবে বিচারকাধ্য সম্পন্ন 

* লেখক ইহাকে ফর।কাবদের নব।ব বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু ইনি ফরাক।- 
বাদের প্রকৃত নব।ব নহেন। প্রকৃত নবাবের বিচারের কথা পরে বিবৃত হইবে । 

1 /:27%%7725227025 ৩০ £, 468-269. 
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করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উক্ত নবাববং বংশীয় 

ব্যক্কি কর্তৃক তাহার দজাতির লোকে নিহত হইয়াছে। এইরূপ নরহত্যা- 

কারী, দানব বা পিশাচ। সুতরাং দানবের ভাবে বা পৈশাচিকরূপে ইহার 

শান্তি হওয়। উচিত। কিন্তু তাহার জানা উচিত ছিল ঘে, তদদীয় স্বদেশের 

লোকের ধারণ! তাহার ধারণার অনুরূপ হইবে না, এবং উত্তেজনার আবেগে ও 

তাহার মত ই'হার1 অধীর হইয়া উঠিবেন না। তাহার ম্বদেশে তাহ অপেক্ষা 

অধিকতর সাধুতাসম্পন্ন, অধিকতর স্ঠায়পরায়ণ, এবং অধিকতর ধীরগ্রকৃতির 

লোক আছেন। ইহারা তত্কৃত কর্মের সমর্থন করেন নাই । তাহার কর্থে 

ই'হাঁদের প্রশংসাবাদের পরিবর্তে অপরিসীম ছুঃখ ও ঘ্বণা প্রকাশ পাইয়াছিল।* 

আর যে গবর্ণমেন্ট তাহাকে ন্তায়ানুসারে বিচার করিবার জন্ত বিচারবিভাগের 

কর্মে নিষুক্ত করিয়াছিলেন, মেই গবণমেণ্টের নিকটেও তাহার প্রশংসাপ্রাপ্তির 

পরিবর্তে শাস্তিভোগ হুইয়াছিল। 1 

%* টাইম্সের সংবাদদাতা ডাক্তার রাসেল ১৮৫৮ অন্ধের মে মাসে ফতেগড়ে উপস্থিত 
হয়েন। তিনি উপস্থিত ঘটনাসন্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন_-“জামর। মিল্নে সাহেবের 
সহিত একত্র ভে।জন করিয়া, পুরাতন কথা বলিতে ব। শুনিতে লাগিলাম। যে ঘরে 
আমাদের মন্দভাগা কুলমহিল[গণ নিহত হইয়[ছিল, আমর| সেই ঘরে বসিয়াছিলাম। মিল্নে 
সাহেব কহিলেন দুইটি মহিলাকে যে, কাঁম।নে উড়াইয়৷ দেওয়া! হইয়াছিল, এবং এতদ্ধেশীয় 
১০ সংখ্যক ও ৪১ সংখ্যক পদাতিদলের লোকে তাহাদের লক্ষ্যভেদশিক্ষার স্থলে কতিপয় 
শিশুকে যে, ভেদ্য লক্ষ্যম্থরূগ রাখিয়।ছিল, তদ্বিষয়ে তাহার কোন সঙ্গেহ নাই। আমার 
মতে এগুলি বর্কর অসভ্যদিগের কাণ্ড। কিন্ত এইস্থানেই আমরা ফরাককাবাদের নবাবের 
সম্পকাঁয় এক ব্যক্তিকে নিরতিশয় জুিপ্িি তভাবে ফাঁসী দিয়াছিলম ; একজন খ্রীষ্টধর্মযাজক 
ঘটনাস্থলে দর্শকের শ্রেণীতে দণ্ডায়মান ছিলেন, আমাদের এই কর্দ কি খ্রীষ্টধর্শাবলম্ি- 
মণ্যজনোচিত ? ইহা। যথার্থ যে, এই শোচনীয় দশাগ্রত্ত ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর পূর্ব দিন, 
আপনার প্র।সাদে ইংরেজ রেজিমেন্টের এক বা ছুই জন অ।ফিমারকে ভোজ দিয়াছিলেন। 
ছিনি আপনার নির্দে।বত্বের বিষয়ে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা উত্ত সৈনিকপুরুষদিগের 
গ্রাহা হইয়াছিল বলিয়া, তাহার বোধ হইয়ছিল। কিন্তু অতিথিনসত্করের কয়েক ঘণ্ট 

পরেই, তিনি বিচারকের সমক্ষে উপনীত হয়েন। তাহাকে এ ভাবে ফাঁসী দেওয়। হয় যে, 
দর্শকদিগের প্রত্যেকেই বিশেষতঃ হ্।র্ উইলিয়ম পীল উহাতে একাত্ত অমন্তষ্টু হয়েন। 
ফ'ানীর পূর্ব্বে মুদলমানদিগকে শৃকরের চর্দ্দে মেলাই করা, শুকরের চর্বি তাহাদের গায়ে 
লেপিয়া দেওয়া, তাহ।দের শব দগ্ধ করা, এই সকল হিংসাকুচক অস্রীষ্ট।নের কর্ণ টার্ডিরি 
অগৌরবক র ।-_-7556/, ১4277, 791. 27.) /) 4243. 

+ মাজষ্ট্রেট পাওয়ার সাছেব বিচার করিয়াছিলেন। এইরূপ কঠোরতা এবং অন্যান্য 

কারণে অতঃপর ইহাকে সস্পেও্ড করা হয় জি হির্নিত 14227 2৮5 79. 47 
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রেইক্স্ লাহেব. লিখিয়াছেন যে, নবাবের প্রাসাদ বহুবিধ ভোগ্য দ্রব্য 

পরিপূর্ণ ছিল। আয়না, ঝাঁড়লগঠন, ছবি, পুস্তক যথাস্থানে সম্িবেশিত রহিয়া- 

ছিল। অন্তর্মহলের দুই তিনটি বুদ্ধ! নারী ব্যতীত সমগ্র প্রাসাদে আর কোন 

লোক ছিল না। কিন্তু বিড়াল, ময়না, কুকুর গুলি চীৎকার করিতে করিতে 

থাপ দ্রবোর আশায় বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বেড়াইতেছিল; ক্ষুধায় ক্রিষ্ট হইলেও 

ইহারা স্বাভাবিক সৌন্দধ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয় নাই। একটি হস্তী শৃঙ্খলবিমুক্ত 
হইয়া, আপনার খাগ্ভের আহরণে ব্যাপুত হইঈয়াছিল। কিন্তু সুদৃশ্য অশ্বগুলি 

ইহার স্তায় সৌভাগাশালী হয় নাই । উহার। আপনাদের অবস্থিতিস্থলে দু'ঢ়রূপে 

আবদ্ধ ছিল, এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া, বারংবার পদ দ্বারা মাটি খুঁড়িতেছিল। 

উহাদের অদুরে বে দান] রহিয়াছিল, তত্প্রতি উহার সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত 

করিতেছিল। দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকাতে উহ্থারা আপনাদের অভীষ্ট খাগ্ছদ্রব্যের 

নিকটে যাইতে সমর্থ ছিল না। কেহ এ দ্রব্য উহাদদিগকে দিবার জন্ত উপস্থিত 

হয় কি না, দেখিবার জন্ত কাঁতরভাবে এক এক বার চারি দিকে নেত্র সঞ্চালন 
করিতেছিল। নীলগাই, বারশূঙ্গ (ে হরিণের বারটি শূঙ্গ বাহির হইয়াছে ), 

হাস, বানর গ্রভৃতি খাগ্ের জগ্ত অস্থির হইর! বেড়াইতেছিল। রেইকৃস্ সাহেব 
এই সকল অসঙ্থায় জীবদিগকে খাগ্য দিবার বন্দোবস্ত করেন।* 

প্রধান সেনাপতি ফতেগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রোহিলথণ্ডে 

বছুসংখ্যক সিপাহী তাহার গতি ও কাধ্য প্রণালীর পর্যবেক্ষণ করিতে 
লাগিল। তাহারা যখন শুনিল যে, তিনি স্বয়ং রামগঙ্গার' ভগ্ন সেতু পরীক্ষা 
করিতেছেন। তথন তাহার! স্থির থাকিতে পারিল না। ফতেগড়ের দিক 

হইতে রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিতে হইলে রামগন? পার হইতে হয়। . এখন 

রোহিলখগ্ডের সিপাহীরা, ভাবিল যে ইংরেজ সেনাপতি তাহাদের অধ্যুসিত 

জনপদ আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছেন। ৫৯*৪* সিপাহী ৫টি 

কামান লইয়া ফতেগড়ের প্রায় ১২ মাইল উত্তরে গঙ্গা পার ছইয়া, ইংবেজের 

অধিক্কত মামসাবাদ'.আক্রমণ করিল। কিন্ত তাহাদের উদ্দেস্ত লিদ্ধ হইল না। 
তাহার৷ আক্রান্ত স্থান হইতে. তাড়িত হইল 1 ইংরেজ সেনাপতি তাহাদের 

,.. সব 700৮3) 2745. 07911221207 তে 07 2077 
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৩৪৬ মিপাহীবুদ্ধের ইতিহাস । 

কামানগুলি অধিকার করিলেন। এই বিভাগের অন্তর্গত পাঁল্ম্হাউ নামক 

স্থান বিনাবাধায় অধিকৃত হইল | যিনি পূর্বে এই স্থানের তহশীলদার ছিলেন, 

তিনি উপস্থিত সময়ে আপনাকে দিল্লীর মোগল সম্রাটের অধীন রাজ বলিয়া, 

উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরিচালক হইয়াছিলেন । এখন তাহার দশাস্তর ঘটিল। 

গবর্ণমেণ্টের বিরোধী বলিয়া, যাহার। সন্দেহের পাত্র হইয়াছিল, তাহাদের 

অনেকেই অবরুদ্ধ হুইল। যাহারা আপনাদিগকে দিলীর মোগলের অধীন 

রাজ। বা নবাব বলির1 প্রাধান্তস্কাপনে উছ্ভত হুইয়াছিলেন, তাহার! এখন 

উচ্চাসন হইতে অধঃপাতিত হইয়ঙ্টি নিয় শ্রেণীর অবরুদ্ধদিগের দলে স্থান 

পাইলেন । কি প্রণালীতে ইহাদের বিচার হুইল, কি ভাবে ইহাদের বিরুে 

সাক্ষ্য গৃহীত হইল, তাহ! নিদ্দি্ট হয় নাই। ৯৩ সংখাক হাইলাগ্ডার সৈনিক 

দলের সার্জেন্ট ফর্বস্মিচেলের কথা ইতঃপৃর্বেবে উদ্ধত হইয়াছে। ফর্বসূ- 

মিচেল্ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কবল ইহাই দেখিয়াছিলেন যে, 

অুবরুদ্ধদিগকে দলে দলে কোতয়ালীর প্রাঙ্গণের মধ্যবত্তী একটি বৃহৎ অশ্বথ 

বুক্ষের তলে লইয়। যাওয়। হুইয়াছিল। গলদেশে রজ্জুবদ্ধ হুইয়া, ইহার। এ 

বৃক্ষের শাখায় বিলম্বিত হইতেছিল। অপরাস্থ তিনটা হুইতে পর দিন 
হূর্ষেযাদয় পর্য্যন্ত এই কার্য চলিয়াছিল। অবশেষে বৃক্ষশাখায় আর স্থান ছিল 

না। এইরূপে ১৩০ জনের ফাঁসী হইয়াছিল। কাগ্ডেন হড্মনের কঠোর 
প্রকৃতির কথ ইতঃপৃর্ব্ব উক্ত হইয়াছে । এইরূপ ফাসীতেও তাহার মনে দ্বণ। 

ও বিরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। বিচারক, ৯৩ সংখ্যক হাইলাগ্ার দলের কেহ 

ফাঁসী দিবার কর্ম করিতে সম্মত আছে কি না, জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এই 

বলিয়া লোভ দেখান যে, যিনি ফাঁসী দিবেন, তিনি দণ্ডিত বাক্তির অঙ্গুরী ও 
টাকাকড়ি পাইবেন। উক্ত সৈনিকদলের কেহই বিচারকের গরলোভনে এরূপ 

জুগুশ্সিত কর্ম সাধনে সম্মত হুইল না। শেষে বিচারক এ দলের একজন 
দীর্ঘকায় সৈনিক পুরুষের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সৈনিক পুরুষ 

নিরতিশর বিরাগের ভাব প্রকাশ পূর্বক বিচারককে কহিল--"আগনি আমা- 

দিগকে এ কি কথ। বলিতেছেন ? এই ৯৩ সংখ্যক দলের আমরা, সশস্ত্র লোকের 

সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈনিকশ্রেণীতূক্ত হুইয়াছি। ভারতবর্ষের যাবতীয় 

টত দ্রব্য পাইলেও, আমরা জল্লাদ হই না । কাধ্েন হুড্সন পার্থে দণ্ডায়মান 



ফতেগড় অধিকার । ৩৪৭ 

ছিলেন। সৈনিক পুরুষের কথা শুনিয়াই তিনি বলিয়া! উঠিলেন, “বেশ কথা 
বলিয়াছ, আমি তোমার করমর্দন করিতে ইচ্ছা করি।” অনন্তর তিনি উক্ত 

সৈনিকের করমর্দন পূর্বক সমীপবর্তী একজন কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া 

কহিলেন--“এইরূপ কর্ণে আমার বড় বিরাগ জন্মিয়াছে। ঈদৃশ কর্মস্থলে 
যে,আমি কর্তব্যসম্পাদনে নিয়োজিত হই নাই, ইহাতে সন্তষ্ট হইয্লাছি।” এই 

কথ বলিয়া, কাণ্ডতেন হড্সন্ অস্থে আরোহণ পূর্বক চলিয়া গেলেন। অতঃপর 

কয়েটচজন ডোম পাওয়া গেল। ইহারা ফাাসীর কর্শে নিয়োজিত হইল। 

পূর্বমত বিচারে ফাঁসী হইতে লাগিল ।* 

স্তারকোলিন্ কাম্পবেল প্রায় এক মান কাল ফতেগড়ে রহিলেন। সে সময়ে 

শনেক ইংরেজ এইরূপ বিলম্ব দেখিয়া, তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। 

ইংরেজীসংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, তিনি নিরতিশয় অকর্মণ্য ও শিখিলপ্রকৃতি 

ণলিয়া, নির্দেশ করিতেও সম্কুচিত হয়েন নাই । কিন্তু ইহাতেও প্রধান সেনা- 

পতির প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় হয় নাই । একজন প্রতিহাসিক নিগেশ করিয়া 
ছেন যে, গ্রিথেড প্রভৃতি সেনানায়কগণ তাড়াতাড়ি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া, 

বিপক্ষদিগের পরাঞ্জয়সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্ধ ইহাতে সকল স্থানে 

সর্ব।ংশে শাস্তি স্াপিত হয় নাই। সেনানায়কদ্দিগের গমনের পরে বিপক্ষের 

আবার বল সংগ্রহ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বগ্রধান হইয়াছিল। কিন্ত প্রধান 

সেনাপতি তাড়াতাড়ি এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাত্রা করেন নাই। 

তিনি যে স্থানে গিয়াছেন, সেই স্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছে। + থাহা 

হউক, প্রধান সেনাপতি দীর্ঘকাল ফতেগড়ে থাকিয়া রোহিলখণ্ডের বিপুল 
বিপক্ষদলের গতিপর্যযবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার ইচ্ছা! ছিল যে, তিনি 

ফতেগড় হইতে রোহিলথণ্ডে গমন করিবেন। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণর-জেনে- 

রলের মত হুইল না। তিনি প্রধান সেনাপতিকে রোহিলখণ্ডের পরিবর্তে 

লক্ষৌতে যাইতে কহিলেন। লর্ড কানিঙ এ-সন্বদ্ধে লিখিয়াছিলেন যে, সমগ্র 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে রোছিলখণ্ডে প্রাধান্য স্থাপন করা নিরতিশর 

বাঞ্চনীয় বটে, কিন্তু সর্বাগ্রে লক্ষৌ অধিকার করা উহা! অপেক্ষা অধিকতর 

* 7:277%171527605 ৫ £, £70-171. 
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৩৪৮ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

বাঞ্ছনীয় । পুর্বে দিল্লীর উপর যেমন সাধারণের দৃষ্টি ছিল, এখন অধোধ্যার 

উপরেও সেইরূপ দৃষ্টি রহিগ়াছে। অযোধ্যা সিপাহীদিগের শক্তিসঞ্চারের 
ক্ষেত্র। এই স্থানের কর্শের উপর শাহাদের যাবতীয় আশার উত্থান বা 

পতন নির্ভর কবিতেছে। প্রধান সেনাপতি গবর্ণরজেনেরলের রথায় সম্মত 
হইলেন। তিনি আপনার ধীরতা ও গাস্তীব্য রক্ষা করিয়া, নির্দেশ করিলেন 

যে, কোন্ কোন্ স্থানে সৈন্য চালনা করিতে হইবে, কি ভাবে যুদ্ধক্ষেত্র নির্দেশ 

করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যুদ্ধগামী সৈনিকদলের উপর গবর্ণর-জেনেরলের সর্ধ্বতো- 

মুখী গ্রভৃতা আছে। এইরূপ নির্দেশ করিয়া, স্তার কোলিন্ লক্ষৌ যাইতে 

প্রস্তুত হইলেন। সৈনিকিগের বেতননিদ্ধারণ সন্বন্ধে লর্ড ডালহৌসির 

সহিত ন্তার চার্লস নেপিয়ারের অনৈক্য ঘটিলে, স্তার্ চার্লন্ প্রধান 

সেনাপতির কর্ম পরিত্যাগ পুর্ধক স্বদেশে ষাত্রা করিয়াছিলেন ।* কিন্তু স্তারু 

কোলিন্ কাম্প বেলের সহিত লর্ড কানিঙের অনৈক্য ঘটিলেও প্রধান সেনাপতি 

গণর-জেনেরলের প্রাধান্তঙ্গীকারে বিমুখ, হইলেন না। ওর]. ফেব্রুয়ারি 

তীহার দৈনিকদল ফতেগড় পরিত্যাগ পুর্বক লক্ষৌতে যাত্রা করিল। ইহার! 
কাণপুর হইয়। ৮ই ফেব্রুয়ারি উনাওতে উপস্থিত হুইল। এই সময়ে গবর্ণর- 

জেনেরগ এলাহাবাদে অবাশ্থৃতি করিতেছিলেন। প্রধান সেনাপতি ' কাণপুর 

হইতে উক্ত স্থানে গিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।. অনস্তর ১০ই 

ফেব্রুগারি উনাওতে আনিয়া, লক্ষৌযাত্রার আদেশ দিলেন । 
 লক্ষৌর অধিকারের জন্ সৈম্তসংগ্রহের কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। ফ্রেব্রুয়ারি 

মাদের শেষ তাগে ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল উনাওতে লমবেত. হইতে থাকে । 

ইংরেজ, ' শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বীরপুরুষগণ লক্ষের নিকটে থাকিয়া, 
পরাক্্রাস্ত বিপক্ষের ক্ষমতানাশের জন্য শক্তিষংগ্রহ করিতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন 

অধিনায়কগণ এই বিপুল বাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরিচালনভার গ্রহণ 

করেন.। কাণ্ডেন পীল আপনার কামান 'ও নৌসৈন্ত লইয়।,. ইহাদের সহিত 

সম্মিলিত হয়েন। টু পি এ 

 উনাঞ্তে যখন এইরূপ সৈন্তলমাগম. এবং পৃঙ্খলাসাধন হইতেছিল, কামান 

উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগ) হ২৬.পৃ্ভ। 



লক্ষৌধান্রার উদযোগ । ৩৪৯ 

গুলি যথাস্থানে লইয়া! যাইবার বন্দোবস্ত হইতেছিল, বসদ ইতাদি রাশীকত 

হইতেছিল, ধিবিধ যান, বিবিধ চতুষ্পদ, বহুসংখাক অনুচর ও পরিচারক, বহু- 

বিস্তৃত শিবির সমাকুল করিয়1 তুলিতেছিল, তখন একটি ঘটনায় শিবিরের কর্তৃ- 

পক্ষের সাবধানতা পরিন্ফ,ট হয়। মালিসন্ এভৃতির গ্রন্থে এই ঘটনাধ উল্লেখ 

নাই। কি ঘটনাটি এঁতহাসিকদিগের উপেক্ষণীয় নহে । ৯১সংখাক হাই- 

লাগার দলের একজন সাজেণ্ট উহা! পিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এঁতিহাসিক শুত্রের 

অনুরোধে উহার মারাংশ এন্কলে উদ্ধত করা আবশ্তক হইতেছে। ফর্বস্- 
মিচেল্ এই ভাবে, উহার উল্লেখ করিয়াছেন--“এই সময়ে আমাদের বিশেষ 

কোন কর্ম ছিল না। আমি আমার তাবুতে শুইয়া, স্বদেশ হইতে আগত সংধাদ- 

পত্র পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে একজনকে আমাদের শিবিরে, উচ্চৈঃস্থরে, 

বপিতে শুনিলাম, চাই পিঠা, চাই আঙ্গুরকিস্মিসের পিঠা, ঝড় ভাল পিঠা, কিনি- 

বার আগে একবার পরীক্ষা করিয়৷ দেখুন ।' * * পিঠেওয়াঁলা পূর্ণ যৌ বনসম্পন্ন, 

দেখিতে ধেশ্ স্থনদর, দাড়ি ও গৌফ কৃষ্ণবর্ণ। কোম্পানির সিপাহীরা যে ভবে 
দাড়ি ও গৌফেবম্খরবন্থাস করে, আগন্কক বিক্রেতার দাড়ি গৌফও সেই ভাবে 

বিশ্তস্ত। তাহার ললাট বিস্তৃত, নাঁস। ঈষৎ বঞ্ষিম, চক্ষু তীক্ষবুদ্ধির পরিচায়ক | 

ক্ষেপে শিবিরের অনুচর বা পরিচারকদিগেরধ আকুতি হইতে এই আগন্তক 

ব্যবসায়ীর আকৃতি সর্বাংশে বিভিন্ন । কিন্ত যে ব্যক্তি তাহার পিষ্টফের ঝুঁড়ি 

লইয়া! আদিয়াছিল, তাহার আকৃতি দেখিলে, তাহাকে বদমায়েসঞ্জ বলিয়। বোধ 

হয়। রেজিমেণ্টের নির্দিষ্ট বাজার থাকিত.। যাবতীর দ্রব্য এই বাজার হইভে 

আঁনিতে হইত। যাহার! বাজারের দোকানদার নয়) তাহারা অধিনায়কের, 

স্বাক্ষরযুক্ত পাশভিন্ন রেজিমেণ্টের শিবিরে কোন দ্রব্য লইয়া আসিতে পারিত 

না। আমি পিষ্টকবিক্রেতার নিকটে পাশের বিষয়-জিজ্ঞাসা করিলাম সে 

ইংরেজীতে কহিল,-ব্রিগেডিয়ার আডিয়ান্ হোপ আমাকে পাশ: দিয়াছেন। 
আমার নাম জেমি গ্রীণ । আমি মেস্খানসাম! ছিলাম | * * জেমি শ্রীণের 

আকৃতি দর্শনের পর তাহার, পরিশুদ্ধ ও সরল ইংরেজীর অনর্গল উচ্চারণ দেখিয়া, 

আমি বিশ্মিত হইলাম. ইংরেজীতে তাহার অধিকার ছিল, যেহেতু সে আমার, 

পার্থ বিল এবং আমার নিকটে সংবাদপত্র দেখিতে চাহিল। আমার বোধ 
হইল. য়ে, উপস্থিত. সিপাহীযুদ্ধ সম্বন্ধে বিলাতের পত্রসম্পাদক্দিগের 'কিরূপ 



৬৫০ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস 

অভিমত, জানিবার জন্ত তাহার আগ্রহ জন্মিয়াছে। কথোপকথনকালে আমি 

তাহার অনর্গল ইংরেজী উচ্চারণের প্রশংসা করিলাম । সে কহিল, তাহার 

পিত। ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের মেস্থানসামা ছিল। সে বাল্যকাল হইতেই 

ইংরেজী কহিতে শিখিয়াছে। রেগিমেণ্টের স্কুলে তাহার লেখাপড়ার অভ্যাস 

হইয়াছে । সে দীর্ঘকাল সৈনিকদলের মধ্যে লেখাপড়ার কর্ম করিয়াছে। 

যাবতীয় হিসাব তৎকত্ৃক ইংরেজীতেহ পিখিত হইত । জেমি গ্রীণের সহিত 

যখন এইরূপ কথা হইতেছিল, তখন পিষ্টকের মুল্য লইয়া একজনের সহিত 

জেমি গ্রীণের ভূতের বচসা ঘউিল। আম জেমি গ্রীণের ভূতোর রুক্ষ দৃষ্টির 

বিষয় কহিলাম। জেমি গ্রীণ উত্তর করিপ,_-ইহার সন্ধে কিছু মনে করিবেন 
না। এই ব্যক্তি আইরিশ্, ইহার নাম মিকি। ইহার মাতা ৮৭ সংখ্যক আয়লগ্ডের 

সৈনিকদলের বাজারে থাকে । পিতৃত্বধন্ধে সার্জেণ্ট মেজরের বাবুচ্চি পর্যন্ত 

সমগ্র রেজিমেণ্টের উপর হহার দাবী আছে। সম্প্রতি এই ব্যক্তি পঞ্জাব হইতে 

আসিয়াছে । কাণপুরের সৈম্তাধ্ক্ষের একটি যুবতী ভাষ্যা আছে. (মাঁকর 

আকৃতি এই যুৰ্তী নারীর প্রিয়দশন খাঁপয়া, সৈম্তাধ্যক্ষ ইহাকে কন্ম হইতে 

ছাড়াইয়! দ্রিরাছেন। ইহার পর জেমি গ্রীণ কহিল,-_'তামাসা ত তামাসা, 

কিন্ত একজনের আহ্ুরকিস্মিসের পিষ্টক খাইয়া উ হার মুল্য না দেওয়া হাহই- 
লণ্ডের তামাস1।” জেমি গ্রীণের এই বিভ্রপবাক্য শুনিয়। তান্ুর সকলে, যে 

ব্যক্তি মুল্য দিতে অপম্মত হইয়াছিল, তাহাকে নির্দিষ্ট মুল্য দিবার জন্ত 

পীড়াগীড়ি করিল। সুতরাং ব্যক্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া, মূল্য দিল। জেমি গ্রীণ 

এবং মিকি অন্ত তাবুতে চলিয়। গেল। যাইবার পূর্বে জেমি গ্রীণ আমার নিকট 

হইতে কয়েকখানি সংবাদপত্র চাহিয়া লইল। এইরূপে পিষ্টকবিক্রেতার 

সহিত গ্রথম বারের দেখাস্ডন! শেষ হইল। 

দন্ধিতীয্ন বারের আলাপপরিচয় ইহা অপেক্ষ1! অধিকতর কৌতৃহলজনক এবং 

উবার পরিণাম অধিকতর শোচনীয় । যে দিন উক্ত পিষ্টকবিক্রেতা আমাদের 

শিবিরে আসিয়। পিষ্টক বিক্রয় করে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে শিবিরে পাহার৷ 

দিবার ভার আমার উপর ছিল। কৃর্য্যাস্তময়ে একজন সৈনিক আনিয়া 
আমাকে কছিল যে, আঙ্গুরকিল্ষিমের পিঠেওয়ালা লক্ষৌর একজন চর বলিয়া 
ধৃত হইয়াছে। * * *এখন রাত্রি হওয়াতে তাহার ফ'নী হইবে ন1। তাহাক্ষে, 



লক্ষৌযাত্রার উদ্যোগ । ৩৫১ 

আমার তত্বাবধানে রাখ! হইবে । শিবিরে পাছার দিবার জন্য অতিরিক্ত 

প্রহরীও থাকিবে । এই সংবাদে আমি যে, সাতিশয় ছুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহ! 

বলা বাহুল্য মাত্র। যদিও চরের! সকল সময়েই সৈনিকদলের মধ্যে সাতিশয় 

দ্বণা ও বিরক্তি জন্মাইয়া থাকে, এবং যদিও তাহাদের প্রতি কাহারও দয়া- 

পকাশ হয় না, তথাপি এ বাক্তির প্রতি আমার সাতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। 

অল্পক্ষণের আলাপেই আমি তাহার ক্ষমতা বুঝিয়াছিলাম। এইরূপ সৌমাদর্শন ও 

স্থশিক্ষিত ব্যক্তি কিরূপে সামান্ত অন্ুচর ব। পরিচারকের গ্ঠায় নিয়শ্রেণীর করণীয় 

কর্মৃভার গ্রহণ করিল, আমি তাহাই ভাবি.ত লাগিলাম। এখন বুঝিতে পারি- 

লাম যে, চর কলিয়া, এই ব্ক্তি উক্তরূপ সামান্যবেশে আমিয়াছিল। 

“যাহারা আমাদের সহিত যুদ্ধে উদ্যত এবং আমাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ 

হইয়াছিল, তাহাদের উপর আমাদের যাবতীয় শ্রেণীর যে, কিরূপ বিছেষ্ভাব 

জন্মিয়াছিল, এস্থলে তাহার বণনা কর অনাবশ্ঠাক। কোন ব্যক্তি চর 

বলিয়া ধৃত' হইলে ইন্ধনযুক্ত অগ্নির স্তার এ ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষভাবের 
উদ্দীপক হইত মাত্র। ইউরোপীয় জাতিসমূহের পরস্পরের সহিত যুদ্ধ অপেক্ষা 
এসিয় বাসীদিগের সহিত যুদ্ধ সাতিশয় নিদ্দয়ভাঁবে সম্পন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু 

আমি যে বিদ্রোহঘটিত যুদ্ধের কথ৷ বলিতেছি, উহ এসিয়ার যুদ্ধ অপেক্ষা! অধিক- 

তর অপরষ্ট | * * এই যুদ্ধ কেবল নরহত্য মাত্র। যেখানে কোন খৃষ্টান ঝ| 
কোন শ্বেত পুরুষ বিদ্রোহীদিগের হস্তে পড়িয়াছে, সেইথানে তাহারা নির্দয়- 

তাবে নিহত হইয়াছে, এবং এতদ্দেশের যে কোন ব্যক্তি উক্ত থুষ্টান ব৷ 

ইউরোগীয়ের পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, সে ব্যক্তিও বিদ্রোহীদিগের হস্তে 
প্রাণ বিসঙ্জন করিয়াছে । সাঁমরিকবিভাগের বিচারকই হউন বা সাধারণ 

বিচারকই হউন, যেখানে কোন বিদ্রোহীর দেখ৷ পাইয়াছেন, অথবা কোন 
এতদ্দেশীয়ের উপর কোনরূপ ধলোহ করিয়াছেন, সেই খানেই অবিলম্বে সেই 

হতভাগ্য বাক্তির অস্তিমকাল আনসম্স হইয়াছে । সাধারণ বিচারকগণ আমাদের 

ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রারস্তে ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলের সঙ্গে থাকিয়া, যে ভাবে বিচার- 
কার্ধ্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে যেরূপ ন্ভায়পরতার অবমানন। ঘটিয়াছে, 

সেইক্ষপ নির্দয়তাপ্রকাশ হইয়াছে । সামরিক আইন অনুসারে যে শান্তি ঘটে, 
তাহা উচিত হউক, বা অনুচিত হউক, কালবিলম্বব্যতিরেকে সম্পন্ন হয়। ' কিন্তু 
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ষে সকল বিচারক ধিদ্রোহীদিগের বিচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলের সঙ্গে 

ছিলেন, আমি যতদূর. জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাহার! সাতিশয় নির্দিয়- 

ভাবের পরিচয় দিয়াছেন । উক্ত খিচারকগণ নিঃসন্দেহ এই ভাবে আপনাদের 

কন্ম উচিত মনে করিয়াছেন থে, সাহারা ঘুদ্ধ ও বিদ্রোহের নিবারণে নিয়োজিত 

হইরাছেন। পক্ষান্তরে অপরাধিগণ সাতিশয় পাপজনক কর্ম সম্পন্ন করিয়াছে। 
প্রধান সেনাপতিও এইরূপ নব্হত্যার বিরোধী ছিলেন, * * ফতেগড় হইতে 

কাণপুরে প্রত্যাবস্তনকালে পথিমধ্যে তিনি যখন কোন এক আমের বাগানে 

প্রবেশ করেন, তখন এ বাগানের প্রত্যেক বৃক্ষের শাখা বিলঘ্িত, গলিত শবে 

পরিপুণ ছিল। তিনি ইহা! দেখিয় সাতিশর বিরক্তিসহকৃত ঘ্বণ1 প্রকাশ 

ূ করিয়াছিলেন কয়েক (দিন পৃব্বে পূর্বোক্ত শ্রেণীর একজন বিচারক কোন 
সনিকদলের সহিত যাইবার সময়ে, এই ভাবে ফাঁসীর ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছিলেন। 

“এখন আমার কথা বলিতেছি। জেমি গ্রীণ চর বলিয়৷ ধৃত হইয়াছে । এই 

সংবাদ শুনিবার পরক্ষণেই প্রোবো্ মাশেলের* সহযোগিবর্গের মধ্যে কতিপর 
সৈনিক পুরুষ তাহাকে আমাদের তাবুতে আনিয়া, আমার হস্তে সমর্পণ পুর্ববক 

প্রাতঃকাল পধ্যন্ত সাবধানে রাখিতে কহিলেন। তাহার সহিত পিষ্টকের 
চুপড়ীর, পৃর্ধোন্ত বাহক ও ছিল। দিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যে সকল লোক ১৮৫৭ 
আন্দের জুলাই মাদে কাণপুরে ইউরোপীয় নরনারীদিগকে খধ করিয়াছিল, 

তাহাদের মধ্যে এই ব্যক্তি ছিল ।* * আমি যেমন কয়েদী দুইটির রক্ষার ভার 
গ্রহণ করিয়াছি, অমনি কতিপয়. গ্রহরী ইহাদের জাতিনাশের জন্ত বাজার 

হইতে. শুকর-মাংল আনিবার প্রস্তাব করিল। তখন ফাঁসী দিবার পূর্বে 

এই ভাবে কার্য হইত। আমি এই প্রস্তাবের একান্ত বিরোধী হইলাম, এবং 
্পষ্টাক্ষরে কহিলাম, আমি যে পর্য্যন্ত এ্রহরীদিগের অধ্যক্ষ থাকিব, সে পর্য্যন্ত 

কিছুতেই ইহা করিতে দিব না। অপর প্রহরীদিগরকে এই বলি সাঁবধান 

করিয়া দিলাম যে, যদি কয়েদীদিগ্সের ধর্মননশের জন্য কেহ কোনরূপ চেষ্টা 

করে, তাহা হইলে তাহার সৈনিক চিহ্ের পরিচয়স্থচক একোমরবন্ধ খল 

খে কর্ধচারী সৈনিকবিষ্ভাগ্ে কয়েছী দিগের তত্বাবধান, কর্তৃপক্ষের আবেশমত রথ, 
 দিগের শাস্তিরিধান, সৈনিকবিস্ভাগের নিরমাহুসারে কলা হত শি কর 
করেন'। | 
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লওয়া হইবে। আদেশপালন না করাতে এই ব্যক্তি আবদ্ধ থাকিবে। 
অপেক্ষাকৃত শাস্তস্বভাব প্রহরীর আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। যে 
হতভাগ্য আপনার নাম জেমি গ্রীণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল, আমার এই 

আদেশ শ্রবণে তাহার মুখমগ্ুলে যেরূপ কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি হইল, তাহা 

আমি কখনও বিস্থৃত হইব না। সে কহিল যে, আমার নিকটে এইরূপ সদয়- 
ভাবের কখনও প্রত্যাশা করে নাই। উহার জন্ত সে কৃতজ্ঞতা শ্বীকার 

করিতেছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লা যুদ্ধের সময়ে আমাকে যাবতীয় 
বিদ্নাবিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন। * * আমি কয়েদীর এইকপ প্রার্থনার জন্য 
তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম, এবং সে নায়স্তন উপাসন। করিতে পারে, এজন্ত তাহার 
হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিলাম । আমার এইরূপ সদয়বাবহারে তাহার সহচরের 
কেবল রুক্ষভাব পরিস্ক,ট হইল। কিন্তু সে স্বীকার করিল যে, সার্জেন্ট 
সাহেব মুনলমানের কৃতজ্ঞতার পাত্র। যেহেতু, তিনি তাহাকে শৃকরের 
বালেপন হইতে রক্ষা করিয়াছেন। 

“কয়েদীদিগকে তাহাদের সায়স্তন উপাদন। সাঙ্গ করিতে দিলাম। সময় ও 

অবস্থ। অনুসারে যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া! যাইতে পারে, তাহারা ততটুকু স্বাধীনতা! 
পাইল। আমি বিন! নিদ্রায় রাত্রিযাপনে কৃতসঙ্কক্প হইলাম। যেহেতু, যদি 
কয়েদী দুইটির কেহ পলায়ন করে, তাহা হইলে উহ! নিরতিশয় দোষের মধ্যে 

গণ্য হইবে। * * আমি বেজিমেণ্টের বাজার হইতে একজন মুসলমানকে 

আনাইয়া, আমার ব্যয়ে কয়েদীদিগের উপযোগী খাদ্য দ্রব্য প্রস্তত করিতে কহি- 

লাম। ইহাতে মুসলমান দোকানদার উত্তর করিল,__'আপনি যখন মুসলমানের 

ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থার সময়ে তাহার প্রতি এইরূপ দয়! প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তখন যদ্দি আপনি ইহার জন্য আমাদিগকে একটি পয়সাও ব্যয় করিতে অনুমতি 

ন1 দেন, তাহা হইলে আমাদের স্বধর্মের সম্মান হানি হুইঝেঃ | 

প্বাঁজার হইতে থাস্ত আমিল। জেমি গ্রীণ উহা খাইয়া একখানি মাছরের 
উপর বসিয়া ছু'কা টানিতে টানিতে কছিল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি 
আমাকে জীবনের এই শেষ রাত্রিতে এইরূপ দয়াণীল' সাহেবের তত্বাবধানে 
রাখিয়াছেন। ইহার পর সে আমাকে কহিল,-'আপনি আমাকে আমার 
জীবনের ঘটন! বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহ। যথার্থ বটে যে, আমি চর। 

| | ৬টি ৫ | 
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কিন্তু চর বলিলে সচরাচর যাহ। বুঝায়, আমি কখনও সে শ্রেণীর লোক নহি। 

আমি সাধারণ চরের অন্তভূক্ত নই। আমি লক্ষৌর বেগমের সৈনিকদলের 
একজন কর্ম্মচারী। আমাদের বিরুদ্ধে যে সৈম্ত ও কামানাদি যাইতেছে, 

তাহাদের বলাবল সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ জানিবার জন্তঠ এখানে আসিয়াছি। 

আমি লক্ষৌর সৈনিকদলের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। বিপক্ষদ্দিগের অবস্থা ও গতি- 

বিধির পর্যবেক্ষণের জন্ত আসিয়াছি। কিন্তু আল্লা আমার কার্য সিদ্ধ হইতে 

দিলেন না। আমি আজ্জ সন্ধ্যাকালে লক্ষৌতে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া- 
ছিলাম। যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইত, তাহা হইলে কল্য স্র্য্যোদয়ের পুর্বে তথায় 
পন্ুছিতে পারিতাম। যেহেতু, যাবতীয় অভীষ্ট বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল । 

কিন্ত উনাও, লক্ষৌর পথে থাকাতে, আপনাদের কামান এবং গোলাগুলি বারুদ 
প্রভৃতি লক্ষৌতে ষাইতেছে কিনা, দেখিবার জন্য, আর একবার এই স্থানে 

আসিয়াছিলাম। কিন্তু একটি অসতীপুত্র আমাকে চর বলিয়৷ ধরাইয়। দিয়াছে । 

এই পাষও ফীসীর কাঠ হইতে আপনার গলা বাচাইবার জণ্ত এইরূপে তাহার 
স্বদেশের এবং স্বধর্মের লোকদিগের জীবননাশের কারণ হইয়াছে। কিন্ত 

আল্লা সতা, সেই ব্যক্তি জাহানমের (নরকের) আগুনে আপনার বিশ্বাস- 

ঘাতকতার পুরস্কার পাইবে ।* 

. 'আপনি আমার নাম জানিতে চাহিয়াছেন। আমার ছুর্ভাগ্যের বিবরণ স্কট- 

লণ্ডে জাপনার বন্ধুদিগের নিকটে লিখিয়। পাঠাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ 

করিয়াছেন। আমার নাম ইত্যাদি বলিতে কোন আপত্তি নাই। ইংলগ্ডর 
-ইংলগু অর্থে আমি স্কটলগ্ডমমেত ইংলগ বলিতেছি--লোক ন্তায়পর । 

আল্লার এই ভূত্যের অদৃষ্ঠলিপিতে তাহাদের কেহ কেহ দুঃখিত হইতে পারেন। 

আমি ছুই বার লগ্ন এবং এডিনবর] দেখিয়াছি । এই ছুই স্থানে আমার অনেক 

বন্ধু আছেন। আমার নাম মহম্মদ আলী থা। রোহিলখণ্ডের সন্তরাস্ত মুসল- 

মানবংশে আমার জন্ম। বেরিলী কলেজে আমার শিক্ষালাভ হইয়াছে। 

আমি সেখানে যাবতীয় ইংরেজী বিষয়ে পরীক্ষা! দিয়া, প্রথম স্থান অধিকার 

করিয়াছি । বেরিলী কলেজ হইতে কুড়কির গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 

৯ যেব্যক্তি জেমি গ্রীণকে চর বলিয় ধরাইয়। দেয়, বেরেলীর বিপ্লবকালে সে আপনার 

গ্লাতিপালক ইউরোগীয়কে বধ করে। এই অপরাধে পরবর্তী মে মাসে তাহার ফাঁসী হয়। 
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প্রবিষ্ট হইয়া, সেখানে কোম্পানির চাকরী পাইবার জন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়াছি। 

এই কলেজের শেষ পরীক্ষায় সৈনিক এবং সাধারণ বিভাগের কর্মপ্রার্থ সমুদয় 
ইউরোপীয় ছাত্র অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছি। কিন্তু ইহার ফল কি হই- 

রাছে? আমি কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারদিগের মধ্যে জমাদারের কর্ম পাইয়াছি। 
আমাকে পাহাড়ের পথের কন্দে পাঠান হইয়াছে। একজন ইউরোপীয় 

আমার উপর কতৃত্ব করিয়াছেন। বোধ হয়, কেবল পাশবিক শক্তি ব্যতীত 

এই ইউরোপায় সর্বপ্রকারে আম! অপেক্ষা অপরুষ্ট। ইহার কিছুমাত্র শিক্ষ। 
হয় নাই। ইংলণ্ডে এই ব্যক্তি কখনও উচ্চপদ লাভ করিতে পারিত ন1। 

ূর্থের হস্তে ক্ষমতা স্তাস্ত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ এই ব্যক্তি ইউরোপীয়- 
দিগের সাধারণ দোষ-_ওদ্ধত্য, গর্ধ এবং স্বার্থপরতার এরূপ পরিচয় দিত যে, 

উহাতে সহজে আমর! উত্তেজিত ও বিরক্ত হইতাম। এইরূপ লোক দ্বার! 

আপনাদের জাতীর গ্রতিপত্তির কত দূর ক্ষতি হইতেছে, আমাদের ভাষ! ন 
জানিলে এবং আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত না মিশিলে, তাহ! 

আপনারা কখনও জানিতে পারিবেন ন। আপনাদের জাতীয় স্বার্থপরত। এবং 

দাস্তিকতা সন্বন্ধে আপনাদের ঘোরতর শক্রর। যাহা বলিয়া থাকে, তাহা 

প্রতিপন্ন করিবার জন্ত এইন্ধপ একটি দৃষ্টান্তই পর্যযাপ্ত। ইহাতে লোকে 

আপনাদের উদ্দারতা এবং নমবেদনা কেবল ভগ্ডামি বলিয়৷ নির্দেশ করিয়া 

থাকে । আমি অর্থের জন্য কোম্পানির চাকরী গ্রহণ করি নাই। আমার সন্মান 

হইবে, কেবল এই আশাতেই চাকরী স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রথষেই 

যাহাকে আমি ঘ্বণা করি-_কেবল দ্বণা নয়, যাহার প্রতি একান্ত বিরক্তি প্রকাশ 
করি-__তাহার অধীন হওয়াতে আমার অপমান ও অসম্মান ভিন্ন. আর কিছুই 
ঘটে নাই। আমি পিতাকে এ বিষয় জানাইয়া, তাহার নিকটে চাকরী ছাড়িয়া 

দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়া লিখিয়।- 
ছিলেন যে, রাজবংশীয়গণ এই ভাবে কোম্পানির চাকরী করিতে পারেন .না। 

আমি অযোধ্যার নবাৰ নসীকুদ্দীনের সরকারে কর্ম করিবার ইচ্ছ। করিয়া, 
চাকরী ছাড়িয়া বাড়ী গেলাম। যখন আমি লক্ষৌতে উপস্থিত হই, তখন 

নেপালের জঙ্গ বাঁহাঁছুর ইংলণ্ডে যাইবার উদেযাগ করিতেছিলেন। তাহার$একজন 

ইংরেজীভাষাতিজ্ঞ সেক্রেটরির প্রয়োজন হইয়াছিল। আমি অবিলম্বে এই 
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কর্মের জন্য আবেদন করিলাম। অনেক রাজা এবং ইংরেজ রাজকর্মমচারী 

আমার আবেদনের সমর্থন করিলেন। আমি মহারাজের মেক্রেটরি হইয়া, 

তাহার সহিত ইংলগ্ডে উপনীত হুইলাম। অন্ঠান্ত স্থানের মধ্যে এডিনবরায় 

গিয়াছিলাম। মে সময়ে মহারাজের সম্মানার্থে আপনাদের ৯৩ সংখ্যক হাইলাগার 

রেজিমেণ্ট সামরিক বেশে সজ্জিত হইয়া, দণ্ডায়মান ছিল। যখন আমি হাই- 

লগ্ডের পরিচ্ছদধারী এই রেজিমেণ্ট দেখিলাম, তখন ইহা। ভাবি নাই যে, হিন্দৃ- 

স্তানের সমতল ক্ষেত্রে ইহাদের শিবিরে আমি বন্দী হইব। কিন্তু কে অদুষ্টের 
কথা বলিতে পারে, এবং উহ্হার হাত ছাড়াইতে পারে ? 

“আমি ভারতবর্ষে ফিরিয়৷ আসিয়া ১৮৫৪ অব্দ পর্য্য্ত স্বদেশের ভিন্ন ভিন্ন 

রাজদরবারে চাকরী করি, এ অব্যে আজিম উল্লার সহিত পুনর্বধার ইংলগ্ডে 

যাই। আপনি উপস্থিত বিপ্লবগ্রসঙ্গে আজিম উল্লীর নাম অবশ্ঠ শুনিয়াছেন। 

পেশওয়ের দেহত্যাগের পর নানা সাহেব আজিম উল্লাকে আপনার 

এজেণ্ট করেন। আমার ন্তায় আজিম উল্লা খাও কাণপুরের গবর্ণমেশ্ট স্কুলের 

গ্রধান শিক্ষক গঙ্গাদীনের প্রদত্ত শিক্ষাণ্ডণে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ 
করিয়াছিলেন । তাহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি তিনি ইংলণ্ে যাইতে 

পারেন, তাহা হইলে তদীয় প্রভুর বিরুদ্ধে লর্ড ভাঁলহোসীর নিষ্পত্তি বিপর্য্য্ত 
করিয়! ফেলিতে পারিবেন। আজিম উল্ল। সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারাজীবদিগকে 

নিধুক্ত করিবার জন্য এবং ষদি আবশ্তক হয়, উচ্চপদস্থ রাঁজপুরুষদিগকে 

উৎকোচ দিবার নিমিত্ত, বু অর্থ লইয়া, ইংলণ্ডে যাত্রা! করেন। আপনি 

জানেন যে, লণ্ডনের সমাজে তাহাঁর সম্মান লাভ হুইয়াছিল। কিন্তু তিনি 
আপনার রাজনীতিসংক্রাস্ত কর্মে রুতকার্ধয হইতে পারেন নাই। পাঁচ লক্ষ 
টাকারও অধিক ব্যয় করিয়া, আমর। ১৮৫৫ অন্দে কনষ্টাপ্টিনোপল দিয়! 

ভারতবর্ষে আদিবার জন্ত ইংলণ্ড পরিত্যাগ করি, কনষ্টাপ্টিনোপল হইতে 
 ক্রিমিয়া দেখিতে যাই। এই স্থানে ৯৮ই জুন ইংরেজসৈন্তের আক্রমণ এবং 
পরাজয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হু়। শিবান্তো্ীলের পুরোভাগে উভয় সৈন্ঠের 
শোচনীয় অবস্থ। দর্শনে আমাদের মানসিক ভাবের পরিবর্তন ঘটে। আমর! 
ফনষ্টাচটিনোপলে প্রত্যাবৃত্ব.হই। এই স্থানে কতিপয় ব্যক্তির সহিত আমা- 
এ সাক্ষাৎ হয়। ই'হার! কুসিয়ার রাজকর্ম্চায়ী বলিয়া, আত্মপরিচয় দিয়া- 
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ছিলেন। ইহার! আজি মউল্ল ধাকে কহিয়াছিলেন যে, যদি তিনি ভারতবর্ষে 

বিদ্রোহ ঘটাইতে পারেন, তাহ! হইলে তাহারা! কাধ্যতঃ যখোচিত পাহাধা 

করিতে প্রতিশ্রত আছেন। এই সময়ে আমি এবং আজিম উল্লা! কোম্পানির 

গবর্ণমেণ্টের বিপর্যযয়সাধনে কৃতসঙ্কল্প হই । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা 
এ বিষয়ে কৃতকাধ্য হইয়াছি। আপনি আমাকে যে সকল সংবাদপত্র দিয়!ছেন, 

তৎ্সমুদয়ে দেখিলাম যে, কোম্পানির রাজত্ব গিয়াছে । তাহাদিগকে আর 

পরশ্বহরণ বা পররাজ্য অধিকারের জন্ত সনন্দ দেওয়া হইবে না। যদিও 

আমরা এই দেশ ইংরেজের হস্ত হইতে কাড়িয়৷ লইতে পারিলাম না, তথাপি 

আমরা কিয়দংশে ভাল কাজ করিলাম। আমাদের জীবন্বেরও বৃথা উৎসর্গ 

হইল না; যেহেতৃ, আমার বিশ্বাস যে, শাসনকার্ধ্য সাঁক্ষাৎসন্বন্ধে পার্লেমেণ্টের 

অধীন হইলে উহা! কোম্পানির অধিকারে যেমন ছিল, তাহ। অপেক্ষা অধিকতর 

্তায়ান্ুগত হইবে, এবং আমি দেখিয়। যাইতে ন। পারিলেও, আমার বিশ্বাস 

যে, আমার নিপীড়িত ও পদদলিত ব্বদেশীয়গণ ভবিষ্যতে উন্নতি লাভ করিতে 

পারিবে। 

সাহেব! আপনার তোষামোদ ব। আপনার অনুগ্রহলীভের জন্ত বলিতেছি 

না। আমি আপনার যথোচিত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমিজানি যে, 

আপনি ইহ। অপেক্ষা আমার আর অধিক কিছু সাহাধ্য করিতে পারিবেন ন]। 

উহা! করিবার ইচ্ছায় থাকিলেও; আপনার কর্তব্জ্ঞান করিতে দিবে না। 

আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। আপনি আমার প্রতি যেরূপ অচিস্ত্যপূর্বব 
দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই আমার মনের কথা আপনাকে খুলিয়া 
বলিলাম। আমার হৃদয়ে আপনাদের প্রতি ঘ্বণার ভাব নিছিত আছে। 
আমার মুখে, আপনাদের প্রতি প্রয়োগ কর! যায়, এরূপ কঠোর কথাও 
রহিয়াছে । আমি এই ভাবেই আপনাদের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলাষ। 
কিন্ত আমার সায় হতভাগ্যের প্রতি আপনার দয়া দেখিয়া, আমি লক্ষৌ পরি- 
ত্যাগের পর এই দ্বিতীয় বার উপস্থিত বিশ্লিবঘটিত অত্যাচারের জন্ত লজ্জিত 
হইতেছি। কয়েক দিন পূর্বে কাণপুরে থাকিতে একটি ঘটনায় প্রথম বার 
আমার লজ্জার উদ্রেক হুইয়াছিল। যখন কর্ণেল নেপিয়ার কাণপুরের ঘাটে 
কন্ধেকটি হিন্দু-দেবমন্দির কামানে উড়াইয়া দিতে উদ্যত হয়েন, তখকপাঙায়া 
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তাহার নিকটে গিয়া, মন্দিররক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। কর্ণেল নেপিয়ার 

এই প্রার্থনার উত্তরে তাহাদিগকে কহেন,_-“এখন আমার কথা শুনুন। যখন 

আমাদের কুলনারীগণ, আমাদের বাঁলকবালিক?গণ নিহত হয়, তখন আপনার। 

সকলেই এখানে ছিলেন। আপনার জানেন যে, আমর প্রতিহিংসা প্রধুক্ত 

এই সঞ্ল মন্দিরের বিধ্বংশে প্রবৃত্ত হই নাই। নৌসেতু নিরাপদে রাখিবার জন্ত 
মন্দিরগুলি বিনষ্ট করিতেছি । কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এরূপ প্রমাণ 

দিতে পারেন যে, তিনি একটি খুষ্টধর্মাবলম্বী পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু সন্তানের সম্বন্ধে 

কিয়দংশে দয়ার কার্ধ্য করিয়াছেন, অন্ততঃ তিনি যদি এরূপও প্রমাণ দেখাইতে 

পারেন যে, ইহাদের জাবন রক্ষার জন্য একটি কথাও বলিয়াছেন, আমি 

প্রতিশ্রুত হইতেছি, তিনি যে স্থানে দেবারাধনা করেন, আমি সেই স্থান যথাবৎ 

রাখিব । আমি এই সময়ে জনতার মধ্যে কর্ণেল নেপিয়ারের নিকটে দণ্ডায়মান 

ছিলাম। কর্ণেল নেপিয়ার বেশ কথা বলিয়াছিলেন। কেহ এই কথার 

উত্তর দিল ন1। ব্রাহ্মণের নীরবে চলিয়া! গেল। কর্ণেল নেপিয়ার ইঙ্গিত 

করিলেন। মুহুর্তমধো মন্দিরগুলি বায়ুস্তরের মধ্যে উড়িয়া গেল। নেপি' 

যারের ন্যায়সঙ্গত কথায় আমি লজ্জাভারে অধোবদন হইয়। ফিরিয়া! আসিলাম। 

“এই কথায় আমি জিজ্ঞাস! করিলাম,--যখন বিদ্রোহ ঘটে, তখন আপনি 

কাণপুরে ছিলেন কি ন11 বন্দী উত্তর করিলেন,_“না। ঈশ্বরকে ধন্তবাঁদ, 

তখন আমি রোহিলখণ্ডে আপনার বাড়ীতে ছিলাম। আমি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে 

অরাতিনিপাত করিয়াছি। অন্তরূপে কাহারও শোণিতে আমার হস্ত কলঙ্কিত 

হয় নাই। আমি বুবিয়াছিলাম যে, ঝটিকার সঞ্চার হইয়াছে, সুতরাং স্ত্রী ও 

সস্তানদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য বাড়ী গিয়াছিলাম।. যখন আমি বাড়ীতে 

ছিলাম, তখন মিরাট এবং বেরিলীর বিপ্লবের কথা আমার শ্রুতিগোচর হয়। 

আমি অবিলম্বে বেরিলীতে গিয়া! তত্রতা সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত হুই, 
এবং তাহাদের সহিত দিল্লীতে পদার্পণ করি। আমি দিল্লীতে প্রধান ই্জি- 

নিয়ারের কর্মে নিয়োজিত হইয়া, নগররক্ষার জন্থ যাবতীয় বিষয়ের বন্দোবস্ত 

করিম্াছিলাম । সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজেরা নগর অধিকার করেন। আমি 

রী পর্ধ্যস্ত দিল্লীতেই থাকি, পরে পরম্পরবিচ্ছিন্ন সিপাহীদিগের মধ্যে যাহা" 
দিগকে ্নকত্র করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাদিগকে লইয়া, লক্ষৌযাত্রা করি। 
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আমর! প্রথমে মথুরায় উপনীত হই, সৈনিকদিগের পারের জন্য যমুনার 

উপর যে পর্যন্ত নৌসেতু প্রস্তুত না হয়, সে পর্য্যন্ত এ স্থানে থাকি। শাহজাদা 
ফিরোজ শাহ এবং সেনাপতি বখত্ খার অধীনে এখনও ত্রিশ হাজার সৈম্ত 

আছে। লক্ষৌতে উপস্থিত হইলে আমাকে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম দেওয়া 

হয়। নবেম্বর মাসে খন আপনাদের সৈনিকদল রেসিডেন্সির উদ্ধারের জন্য 

উপস্থিত হয়, তখন আমি লক্ষৌতে ছিলাম । আমি সেকেন্দরবাগের ভয়ঙ্কর নর- 

হত্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যেদিন উহ! আক্রান্ত হয়, তাহার পূর্বরাত্রিতে 

আমি উহার রক্ষার জন্ত যাবতীয়: বিষয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলাম ? 

বখন আপনার শাহনজিফ আক্রমণ করেন, তখন এ স্থান হইতে আমি আপনা- 

দের গতিপর্যযবেক্ষণ করিয়াছিলাম। আমি লক্ষৌর সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত 

সৈনিক্দিগের মধ্যে তিন হাজারের অধিক লোক সেকেন্দরবাগরক্ষার জন্য 

সন্নিবেশ করিয়াছিলাম। ইহাদের একটিও রক্ষা পায় নাই। পূর্বরাত্রিতে 

য্ন আমার স্থাপিত দণ্ড হইতে আমাদের সবুজ পতাক তুলিয়া আপনাদের 

হাইলগ্ডের টুপি বসান হয়, তখন আমি মৃচ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলাম'। আমার 

গ্লীহা জল হুইয়া গিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের সমস্তই শেষ 

হইল। সেকেন্দরধাগে গোলাবর্ষণের জন্ত শাহনজিফে কামানসন্নিবেশ করিয়া- 

ছিলাম। এই সময় হইতে আমি লক্ষৌ সহরে এবং উহার চারি দিকে, যে 

ভাবে প্রাচীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা ঠিক করি, 'এবং তৎ- 

সমুদয়ের নির্্ীণকার্যের তত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকি । আপনি লক্ষৌ গেলে উহা 

দেখিতে পাইবেন । যদি সিপাহীরা এবং গোলন্দাজগণ উহার পশ্চাতে দৃঢ়তা-. 

সহকারে দণ্ডায়মান থাকে, তাহা৷ হইলে লক্ষষৌ অধিকারের পুর্ব্বে আপনাদের 

অনেক সৈন্ত নষ্ট হইবে । 

“ইহার পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম”_আমাদের প্রথম পরিচয়- 

কালে যাহার নাম তিনি মিকি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে জুলাই মাসে 

কাণপুরস্থিত স্ত্রীলোক ও বাপকবালিকাদিগের নিধনের জন্য নানা সাহেবের 

নিয়োজিত লোকের মধ্যে ছিল কিনা? বন্দী উত্তর করিলেন,--আমার 

বিশ্বাস, ইহা সত্য । কিন্তু যখন আমি ইহাকে নিযুক্ত করি, তখন এ বিষয় 

আমার গোর হুয় নাই। এই ব্যক্তি বিশ্বাসী, ইহা শুনিয়া, ইহাকে সঙ্গে 
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লইয়াছিলাম। যদি জানিতাম যে, এই ব্যক্তি স্ত্রীলোক এবং শিশুসস্তানদিগকে 

বধ করিয়াছে, তাহা হইলে কখনও ইহার সংভ্রবে থাকিতাম না * * এই 
কথায় আমি জিজ্ঞান।৷ করিলাম যে,-নিধনের পূর্ব্বে ইউরোপীয় কুলনারীদিগের 
সন্ত্রম নষ্ট কর! হইয়াছে । এই কথার সত্যতানম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কিনা ? 
বন্দী কহিলেন,_-নাহেব আপনি বিদেশী,তাহা ন! হইলে এইক্প প্রশ্নের উত্থাপন 

করিতেন না। যিনি এই দেশের আচারব্যবহার এবং জাতিগত কঠোর.নিয়ম 

অবপ্ধত আছেন, তিনি জানেন, এই কথ মিথ্যা । কেবল জাতিগত বিদ্বেষ 

জ্লাড়াইবার জন্য ইহার উৎপত্তি হইয়াছে । আমি স্বীকার করি যে, কুলানারী- 

গণ এবং বালকবালিকারা নিহত হুইয়াছে। কিন্তু কাহারও ইজ্জৎ নষ্ট হয় 

নাই। “আমরা অসভ্যপ্িগের ইচ্ছার উপর রহিয়াছি। ইহারা যুবতী এবং 

বৃদ্ধা, সকলেরই সন্ত্রম নষ্ট করিয়াছে এইরূপ নান কথ! কাণপুরের গৃহগুলির 

দেয়ালে লিখিত হইয়াছে। এই সকল কথ৷ এ দেশের ইংরেজী সংবাদপত্রে 
বাহির হইয়াছে। এ দেশের সংবাদপত্রের এই কথা বিলাতের সংবাদপত্রে 
স্থান পরিগ্রহথ করিয়াছে । কিন্তু কাণপুরের দেয়ালের এ কল লেখ৷ জালমাত্র। 
সেনাপতি আউট্রাম এবং হাঁবেলকের দৈন্ত কাণপুর পুনরধিকার করিলে 
দ্বেয়ালে উহ লিখিত হইয়াছিল। যদিও আমি সে সময়ে তথায় ছিলাম না, 
তথাপি যাহার! ছিল, তাহাদের কথাই আমি বলিতেছি। আমি যাঁহ! কহিলাম, 

তাহা সত্য ॥ 

“নান। সাহেব কি জন্ সাতিশয় নির্দয়ভাবে উক্তরূপ পাপকর্মের অনুষ্ঠান 

করিয়াছিল, আমি বন্দীর নিকটে অতঃপর তাহা জিজ্ঞান! করিলাম। তিনি উত্তর 

করিলেনু,-“এসিয়াবাসিগণ দুর্বলপ্রকৃতি। তাহাদের প্রতিশ্রতির উপর নির্ভর 
করা যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্বসঙ্কর্লিত বিশ্বাসঘাতকতা হইতে এইকগ 

অব্যবস্থিততার উৎপত্তি হয় না। প্রধানতঃ কর্তব্যপালনে ওদাস্তই ইহার 

কারথ। য্থন তাহারা কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়, তখন তাহারা সেই প্রতিশ্রতি 
রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে বটে,. কিন্তু অন্ুবিধা দেখিলেই উহ! ভুলিয়া! যায়। 

আমার বিশ্বাস, নানা সাহেবের সম্বন্ধ এইরূপ ঘটিয়াছিল। নান! সাহেব স্ত্রীলোক 
এবং ঘালকরালিকাদিগের জীবন রক্ষা,করিতে ইচ্ছা! করিয়্াছিলেন। কিন্ত 
তীহার অন্তঃপুরে একটি দানবী অবস্থিতি করিতেছিল। এই নারী পূর্বে, 



লক্ষৌযাত্রার উদ্যোগ । | ৩৬১ 
০০ ০ ৭ সপ শি শি শোপিস শি শিস কী শক 

বাদী ছিল। | নান! মাহেবের পার্থচরদিগের মধ্যে অনেকে ক আজিম উল্লা খা 

ইহাদের মধ্যে একজন ), যাহাতে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব হয়, সেই ভাবে উপস্থিত 
বিপ্লবে নান। সাহেবকে জড়াইতে ইচ্ছ। করিয়াছিল। সুতরাং অনেকে দৃঢ়তার 

সহিত দানবীর ভয়ঙ্কর প্রস্তাবের সমর্থন করিল। উক্ত দানবী ইংরেজ মহিপা- 

দিগকে বধ করিবার অনুমতি পাইল। যখন ৬ সংখ্যক পদাতিদলের দিপাহীগণ 

এবং নান। সাহেবের প্রহরিগণ এই ভয়াবহ কল্মাসাধনে অসম্মত হইল, তখন এ 

নারী কতিপয় ছুরাআীকে আনিল। ইহাদিগকর্তৃক এই কন্ম সম্পাদিত হইল। 

আমি সেনাপতি তাত্যা টোপের নিকটে ইহা অবগত হইয়াছি। অনুমতি 
দেওয়ার জন্ত তাত্যা টোপের সহিত নানা সাহেবের বিবাদ হইয়াছিল। আমি 
যাহা কহিলাম, তাহা সত্য । কাণপুরে ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবা (লিকার 

নিধন নারীর কন্ম। নরদানন অপেক্ষা নারীদানবী অধিকতর ভয়ঙ্কর। কিন্ত 

কি জন্ত অভাগিনী মহিলাদ্দিগের প্রতি ইহার শত্রুতা জন্মিয়াছিল, তাহা! আমি 

জানি না আমি কখন এ বিবয়ের অন্থুসন্ধানও করি নাই।'* 
“ইহার পর আমি জিজ্ঞস। করিলাম, সেনাপতি হুইলারের কন্তা পিস্তলের 

গুলিতে চার পাচ জনকে বধ করিয়া, শেষে কাণপুরেপ্ কুপে বাপ দিয়াছিল। 
এই কথা এখন প্রচারিত হইয়।ছে, ইহা সত্য কি না? বন্দী কহিলেন,-_'এই 

সকল গল্প নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক | উহার মূলে কোন সত্য নাই। সেনাপতি 
হুহলারের কন্ত। এখনও জীবিত আছেন। তিনি এখন লক্ক্ষৌতে অবস্থিতি করি- 

তেছেন। যে মুসলমান ভাহাকে রক্ষা করিয়াছিল, তিনি মুসলমানী হইয়!, 

মুসলমানধন্মানুসারে তাহার সহিত পরিণয়ন্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন । | 

“বন্দীর সহিত এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি অতিবাহিত হইল। আঁমি 

বন্দীকে প্রাতঃকালের উপাসন। সমাপন করিতে দিলাম । উপাসন। শেষ করিয়া, 

তিনি এইরূপ দয়াগ্রদশশনের জন্য আবার আমাকে ধন্যবাদ দ্িলেন।. যখন 

তিনি কহিয়াছিলেন যে, তাহার স্ত্রী এবং তাহার ছুইটি পুত্র রোহিলথণ্ডের বাড়ীতে 

আছে, এখানে হতভাগ্য পিতার অনৃষ্টের বিষয় পুক্রদ্বয় জানিতে পারে নাই, 

তখন কেবল একবার মাত্র তাহার দৃঢ়তার পরিবর্তে ছূর্ধলতা দেখা গিয়াছিল। 

* উপস্থিত গ্রন্থের তৃতীয় ভগ ক।ণপুরের নিদারুণ শোচনীয় ঘটনা এই ভাবেই বিবৃত 
হইয়াছে । বলা ব।ছল্য, তখন ফর্বস্-মিচেল সাহেবের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই । 

৪৬ 

শিপ পদ পি ৯৮ পপ পলিপ 



৩৬২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

পরক্ষণেই তিনি এই ভাবের গোপন করিয়া কহিলেন,_“আমি ইতলগ্ডের 

ইতিহাসের ন্যায় ফরাসীদেশের ইতিহান পড়িয়াছি। টীতুনের বিষয় আমার 
মনে আছে। আমি কোনরূপ দুব্বলত1 দেখাইব ন11, অনন্তর তিনি আপনার 

কেশগুচ্ছমধ্যে লুক্কায়িত একটি স্বর্াঙ্গুরী বাহির করিয়া, আমাকে কৃতজ্ঞতার 

নিদর্শনম্বরূপ দিতে চাহিলেন। তিনি কহিলেন যে, এখন কেবল তাহার 

এই একটি মাত্র দ্রব্য আছে । ধৃত হইবার সময়ে অন্ঠান্ত দ্রব্য তাহার নিকট 

হইতে লওয়! হইয়াছে । এই দ্রব্যটি অতি সামান্ত । মূল্য দশ টাকার বেশী 
সইইবে না। কিন্ত -কনষ্টান্টিনোপলের একটি সাধু পুরুষ তাহাকে এই অশ্গুরী 
দিয়! কহিয়াছিলেন যে, ইহ! ধারণ করিলে যাবতীয় বিপদ নিরাকৃত হইবে। 

আমি অঙ্গুরীটি গ্রহণ করিলাম। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, উহ! আমার 

আঙ্গুলে পরাইয়া দিলেন, এবং কহিলেন,_“যখন আপনি লক্ষৌতে থাকিবেন, 

তখনই এই অঙ্গুরীটি দেখিবেন এবং মহম্মদ আলী খাঁর নাম স্মরণ করিবেন । 

আপনার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না, এই কথা শেষ হইবার, পরক্ষণেই 
এফজন প্রহরী উপস্থিত হইল । আমি নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহার হস্তে 

বন্দীকে সমর্পণ করিলাম। 
“্পরক্ষণে লক্ষৌধাত্রার আদেশ প্রদত্ত হইল। মার্ভগু গগনের মধ্যভাগে 

উপস্থিত হইলে, আমরা আমাদের অবস্থিতির স্থল পরিত্যাগ করিলাম । 

পথবর্তী একটি বুক্ষের তল দিয়া যাইবার সময়ে সভয়ে দেখিলাম যে, আমার 

বন্দী এবং তাহাঁর সহচর এ বৃক্ষে বিলম্বিত বহিয়াছে। আমি ইহা! দেখিয়া, 

অতিকষ্টে অশ্রুবেগের সংবরণ করিলাঁম। ১১ই মার্চ বেগমকুঠী আক্রমণ" 
কালে আমি মহম্মদ আলী খাকে স্মরণ করিয়াছিলাম এবং তত্প্রদত্ত অঙ্গুরী 

'দেখিয়াছিলাম। যুদ্ধের কালে আমার গাঁয়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই * * 
বিপ্লবের কালে অনেকেই অনেক মূল্যবান দ্রব্য লুঠিয়া লইয়াছিল। কেবল 
এই অঙ্তুরীটি মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছিল ।”* 

এইরূপে মহম্মদ আলী খার কথা শেষ হইল। নিতীন্ত ছুঃখের বিষয় যে, 

মহন্মদ আলী যেরূপ সুশিক্ষিত, সেইরূপ দূরদর্শী ছিলেন নাঁ। তিনি ইংলগ্ডে 

*:2277127/5027105 ৫০ £, 47/-493. 



লক্ষৌযাত্রীর উ উদ্যোগ । ৩৬৩ 
ভি _ _ ৮: গে পি শপ িপসপসপপ পাকে পাপ এ সী পাপা ৯ এস ৯ পপ ২ শাপিপপাসপপাপাপ 

গিয়াছিলেন, কনষ্টা টউনোপলে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে 

পদার্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ইংরেজের বসতিস্থলে, তুরুকদিগের রাজ- 

ধানীতে, ইউরোপীয় সৈনিকদিগ্ের বীধ্যবন্ছির বিস্ক,রণক্ষেত্রে সাহার সমাগম 

হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বকীয় শিক্ষার গুণে এই সকল স্থানেও প্রকৃত জ্ঞানের 

সংগ্রহে সমর্থ হয়েন নাই। তাহার অন্তদৃষ্টি নিতান্ত অল্প ছিল। তিনি যে 

বীর পুরুষের সেক্রেটারি হইয়। সর্বপ্রথম ইংলগ্ডে গিয়াছিলেন, সেই বীর 

পুরুষের ন্তায় ইংরেজের শক্তি ও ক্ষমতার পরিমাণ করিতে পারেন নাই। 

ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের আকম্মিক ব্যাপারে তাহার মতিভ্রম "হইয়াছিল। তিনি 

এই ভ্রমপ্রযুক্ত স্বদেশে ইংরেজের ক্ষমতার বিপধ্যয়সাধনে .কৃতসঙ্কল্প হইয়া- 

ছিলেন। ইংরেজের প্রদত্ত কন্ম তাহার নিকটে অবমাননাকর বোধ হওয়াতে 

তিনি ইংরেজের প্রতি জাতবিদ্বেষ হইয়াছিলেন। এই বিদ্বেষভাবও তাহার 

উক্ত অসংসাহসিক ও অসাধ্য সন্কল্পের পরিপোঁষধণে সহায় হইয়াছিল। 

জঙ্গ বাহাছর প্রকৃত বীর পুরুষ। তিনি বীরকুলের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন। 

মহম্মদ আলী ইহা বুঝিতে না পারিয়া, অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়েন। 

যৌবনকালেই সুশিক্ষিত ও কর্মক্ষম পুরুষের এইরূপ অদৃষ্টবিপধ্যয়্ নিরতিশয় 
শোচনীয়ভাবের উদ্দীপক । 



যণ্ঠ অধ্যায়। 

লক্ষৌ অধিকার--রোহিলখণ্ড ও অন্যান্য স্থানে 

বিপ্লবের শান্তি । 

লক্ষৌ অধিকার--ফৈজীবাদের মৌলবী--তাহার সহিত যুদ্ধ-- উহার মৃত্যু--রুইয়া_ 

রোহিলখণ্--স।গর ও নম্দদা গ্রদেশ--বে।ম্বাই প্রেসিডেন্সি--দক্ষিণ[পথ | 

স্তার কোলিন্ কাম্প বেল যেরূপে লক্ষৌতে উপস্থিত হয়েন, যেরূপে রেসি- 
ডেন্সির কুলমহিলা, বাঁলকবাঁলিক এবং রুগ্ন ও আহত প্রভৃতি অসমর্থ লোৌকদিগকে 

লইয়া, কাণপুরে প্রত্যাবর্তন করেন, তাহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে । তিনি কেবল 
আপনাদের নিঃসহাঁয় ও নিরুপায় ব্যক্তিদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। 

ওয়াজি?দ আলীর রাজধানী সর্বাংশে অধিকার করেন নাই । তাহাদের পুর্্াধিকৃত 

স্থানগুলি আবার সিপাহীদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। পদচ্যতনবারের বেগম হজরৎ 
মহল শাপনকার্যের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ধাহারা৷ এক সময়ে ছুর্দশাগ্রস্ত ইউ- 

রোগীয়দিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহারাও এই সময়ে নবাবের প্রতি কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশার্থ তদীয় পত্বীর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। মেন্দিছসেন এবং তাহার 

আত্মীয় মহম্মদুসেন ইংরেজের বিপক্ষ হইয়াছিলেন ৷ ফৈজাবাদের মহারাজ 

মানাসংহ যদিও যাবতীয় বিষয়ে ইংরেজের সাহাষ্য করিয়াছিলেন, তথাপি 

তিনি হুজরৎ মহলের পক্ষ একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহাকে 

উত্তেজিত নিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।* সেনাপতি 

* রেসিডেন্সির অবরেধক।লে মহারাজ মানসিংহ যদিও বেগমের পক্ষে থাকিয়া এক 
গানের অবরোধের তন্বাবধান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সর্দ1 অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের 
সংবাদ লইতেন। যদি বিপক্ষ সিপ।হীদিগের প্রতি তাহ।!র অধিকতর অনুরাগ থাকত, 
তাহ। হইলে ইংরেজের! নিঃসন্দেহ অধিকতর বিপন্ন হইতেন। লক্ষৌ ইংরেজদিগের অধিকৃত 
হইলে মহারাজ মানদিংহ তাহার শাহগঞ্জের দুর্গে শমন করেন। এই স্থানে তিনি মেন্দিছাসেন 
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শাউট্রাম আলমবাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহীগণ তাহার শিবির 

আক্রমণে নিরস্ত থাকে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদিগকে স্বধর্ম- 

রক্ষার জন্ত এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে । রামায়ণের বীরত্বময়ী কথা এ 

সময়ে তাহাদের হৃদয়ে অভূতপূর্ব শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। তাহার! 

রামায়ণকীত্তিত মহাবীরের বেশে রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিল এবং পরাজিত 

হলেও আপনাদের সাহসের পরিচর দিয়াছিল।* নেগম হজরৎ মহল 

দরধারে উপস্থিত ভইয়া তালুকদার এবং সৈনিকদ্দিগকে উৎসাহিত করিতে 

ছিলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি ঘখন আলমখাগ আক্রান্ত হয়, তখন হজরৎ 

মহল হস্তিপৃষ্টে অধিষ্ঠিত হইয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বেগমের 

এইরূপ সাহস, এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ আগ্রহে কোন ফল হইল না। 

তাহার অধঃপতনকাঁল আসন্ন হইল। স্তার কোলিন্ কাম্পবেল ৩১০০০ হাজার 

সৈন্য এবং ১৬০টি কামান লইয়া! তাহার চিরপ্রির রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর 

হইলেন । 

স্তার কোলিন্ কাম্পবেলের দৈম্ত ও কামান অধিক ছিল বটে, কিন্ত 
গ্রা্ কুড়ি মাইল পরিধিপরিমিত একটি নুহৎ নগর অধিকারের জন্ত উহ! 

পর্ম্যাপ্ত ছিল ন1। যাঁহা হউক, প্রধান সেনাপতির বুদ্ধিচাতুরীতে অভীষ্ট সিদ্ধির 

পথ কণ্টকিত হইল ন1। সিপাহীদিগের সংখ্যাবল থাকিলেও তা"শ বুদ্ধি- 

বল ছিল না| সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রাম যে পথে লক্ষৌতে উপস্থিত 

হইয়াছিবেন, স্তার কোলিন্ কাম্পবেল যে পথ অবলম্বন পূর্বক লক্ষৌতে এই 
সেনাপতিঘ্বয়ের মহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, সিপাহীরা ভাবিয়াছিল যে, 

তাহাদের 'প্রতিদ্বন্দী সৈম্তের প্রধান অধিনায়ক দ্বিতীয় নারেও সেই পগে অগ্রসর 

এবং মহম্মদ ছসেন কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন। স্যার হোপ্গ্রান্ট ১৮৫৮ আন্দের জুলাই মাসে 
আক্র।স্ত দুগের উদ্ধার সাধন করেন 1--02%7%02) 7151771%/৯%%%1 07 £7/24%4% 

71521 294720%2 £9407/7772/%, 2. 19. 

* ১৬ই জানুয়ারি সিপাহীরা আলমবাগ আক্রমণকরে | ইহাদের পরিচালক র।সায়ণবর্ণিত 
হনুমানের বেশে সজ্জিত হইয়া, অশ্বারৌহণে আপিয়াছিল। এই ব্যন্তি দেহের নান স্থানে 
সাংঘাতিক আগত পাইয়া ইংরেজের শিবিরে আনীত হয়। ইহার বিচিত্র পাগড়ি ইউরে।পীয় 
সৈনিকের! এবং লাঙ্গল শিখের। অধিকার করে ।--0%77%71 ০ 11 441%//8722/-- 

0%101714 /22/71620) 24127 7860, 2. এ. 
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হইবেন। এবারেও তাহারা এ পকল পথ অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, 

কিন্তু স্তার কোলিন্ কাম্প বেল গোমতীর উভয় তটে সৈনিকদল প্রেরণ করেন। 

ইহাতে সিপাহীদিগের ব্যহভেদ করিবার সুযোগ ঘটে। ২রা মাচ্চ নগর 
আক্রান্ত হয়। আক্রমণকারিগণ সেকেন্দরবাগ এবং শাহনজিফ. সহজে 

অধিকার করে। কৈশরবাগ এবং উহার নিকটবন্তী বেগমকুঠীতে বহুসংখ্যক 

সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। এই ছুই স্থান অধিকারের পূর্ণ ইংরেজসৈন্য 
ঘৌড়দৌড়ের মাঠের নিকটে একটি বাড়ী অধিকার করে। সিপাহীদিগের 

অনেকেই এই বাড়ী ছাড়িয়! গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন সৈনিক 

এরূপ তেজাস্বতা, নিভীকতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার সহিত উহা রক্ষা করিতেছিল 
যে,আক্রমণকারিগণ তাহাদিগকে তাড়িত করিতে একান্ত অসমর্থ হয়। 

ইহাদের অস্ত্রে আক্রমণকারীদিগের কয়েক জন দেহত্যাগ করে। কয়েক জন 

আহত হয়। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, তাহারা ফিরিয়। আইপে। অনন্তর 

সেনাপতি আউটামের আদেশে কামান আনা হয়। উহার গোলায় বিপক্ষ 

দিপাহীদিগের শক্তিহ্বাস হয়। এই সুযোগে শিখগণ অগ্রসর হইয়া! বিপক্ষ- 

দিগের প্রায় সকলকেই বধ করে। কেবল একজন মাত্র দেহের নানাস্থানে 

আহত হইয়া, জাবি তাবস্থায়, আনন্দধ্বনির মধ্যে ইংরেজসৈন্যের সমক্ষে সমানীত 

হয়। একজন ইংরেজ আফিমার স্বয়ং উপস্থিত ঘটন। দেখিয়া, এই ভাবে উহার 

বন! করিয়াছেন-__-“কতিপয় শিথ এবং ইংরেজসৈন্য প্রথমে হতভাগ্যের পা 

ধরিয়। দুই ভাগে ছিড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। কিন্ত ইহাতে অক্কৃতকাধ্য 

হওয়াতে তাহার। ইহার মুখে সঙ্গীনের আঘাত দিতে দিতে টানিয়! লইয়া যায়। 
তাহাদের উদ্দেশ্তসিদ্ধির জন্য কিয়ন্দরে কয়েকথানি ছোট কাঠ একত্র করিয়া 

আগুন জালান হইয়াছিল, হতভাগ্যকে এ আগুনের মধ্যে ধরিয়া ইচ্ছা পূর্বক 

দগ্ধ করা হয়।” উক্ত আফিসার শেষে লিখিয়াছেন--“এই উনবিংশ শতার্ধার 

গর্বপূর্ণ সভ্যতা এবং লোকহিতৈষিতার সময়ে মানুষক্কে আগুনে পোড়াইয়। 
মার] হইবে, ইংরেজ এবং শিখগণ চারি পার্শে থাকিয়! স্থিরভাবে উহা! দেখিবে, 

ইছা। নিরতিশয় শোচনীয় বিষয়।”* সদাশয় ইংরেজ বীরপুরুষ স্বপক্ষের এইরূপ 

৮. 42471/%) 2711707% 5277116175, 11777275116. 474) 
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পাশবিক ব্যবহারে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া, বীরপুরুষোচিত মর্যাদা রক্ষা করিয়া- 

ছিলেন। উপস্থিত সময়ে অনেক স্থলে দানবগ্রকৃতির পার্শে এইরূপ দেব- 

প্রকৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল। 

১০ই মার্চ বেগমকুঠী আক্রান্ত হয়। এই সময়ে স্তার কোলিন্ কাম্প বেল 
জঙ্গ বাহাদুরের অভিনন্দনের জন্য দরবারের আয়োজনে ব্যাপূত ছিলেন । পুব্ 

উক্ত হইয়াছে যে, জঙ্গ বাহাদুর গুর্খা সৈন্ লইয়। ব্রিটিশনৈন্তের সাঁহাধ্যার্থে 

উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার সৈন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশের যুদ্ধে সাতিশয় 

ক্ষমতার পরিচয় দেন। গম্ভীর ঠিংহ নামক একজন গুর্খ! সেনানায়ক স্বহস্তে পাঁচ 

জন গোলন্দাজকে কাটিয়া একটি কামান অধিকার করেন। জঙ্গ বাহাদ্বর 

গোরক্ষপুর অধিকার এবং ফুলপুরে বিপক্ষ সিপাহীদিগের পরাজয় সাধন পুর্বক 

অযোধ্যায় উপস্থিত হয়েন। শ্তার কোলিন্ কাম্প বেল দরবারম্থলে যখন তাহার 

অভার্থনা করেন, তখন তাহার নিকটে সংবাদ উপস্থিত হয় যে, বেগমকুঠী অধিকৃত 

হইয়াছে। .ন্তার কোলিন্ এই সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া, নেপালের প্রধান বীরপুরুষ 

ও প্রধান মন্ত্রীর নিকটে স্বপক্ষের সৈনিকদলের প্রশংনা করেন। 

যিনি দিলীর বৃদ্ধ মোগলকে বন্দী করিয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে শাহজাদার্দিগকে 

বধ করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকটে অপকীন্তির ভাগী হইয়াছিলেন, বেগমকুঠী 

আক্রমণকালে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। উক্ত কুীর ভিন্ন 

ভিন্ন গৃহে মনিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং ইংরেজসৈন্ত ভিন্ন ভিন্ন 

দলে বিভন্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন গৃহ আক্রমণ করে । একটি গৃহের দ্বারের একাংশ 

দিয়! দেখ! গেল যে, অন্তর্ভাগে কতকগুলি সশস্্ দিপাহী রহিয়াছে । প্রজলিত 

বারুদ দ্বার! ইহাদ্িগকে উড়াইয়। দিবার প্রস্তাব হইল। সুতরাং আক্রমণকারিগণ 

বারুদের বস্তার প্রতীক্ষায় রহিল। কিন্তু অসংসাহদিক হডলন অল্পক্ষণ ও বিলম্ব 

করিতে ইচ্ছা! করিলেন না। তিনি নিক্ষোশিত তরবারি হস্তে করিয়া, অগ্রসর 

হইতে উদ্ভত হুইলেন। সার্জেন্ট ফরবন্মিচেল তাহার নিকটে ছিলেন। 

তিনি বারণ করিলেন। কিন্তু হড্সন তাহার কথ শুনিলেন না। তিনি এক 

পা অগ্রমর হইয়াছেন, ফর্বস-মিচেল তাহার স্বন্ধে হাত দিয়া, তাহাকে বহির্ভাগে 

আনিতে চেষ্টা করিক্েছেন, এমন সময়ে ছুঃসাহসিক কফাণ্ডেন "মা গো” বলিয়া 

গড়িয়া গেলেন। একজন সিপাহীর নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ 



৩৬৮ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহান। 

হইয়াছিল। কাগ্ডেন হড্দন আপনার হঠকারিতা। এবং দুঃসাহসের জন্ত মৃত্যু- 
মুখে পাতিত হইলেন। 

মৌলবী আহমউদ্দৌল্লা এই সময়ে লক্ষৌতে উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজের 

প্রতি তাহার যেরূপ বিদ্বেষভাব ছিল, ইংরেজের ক্ষম তানাশে তিনি যেরূপ বদ্ধ- 

পরিকর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ধর্মের নামে তিনি উত্তেজিত 

সিপাহীদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন । মুসলমানগণ তাহার 

উদ্দীপনাময়ী বক্ত তায় স্বধর্মারক্ষার জন্য আত্মোত্সর্গেও কাতর হয় নাই। কথিত 
আছে, তাহার হস্তে একটি কোড়া মাত্র থাকিত। তিনি যদ্ধস্থলে এই কোড়া 

হস্তে করিয়। পিপাহীদ্দিগকে উত্তেঞ্জিত করিয়া তুলিতেন। লক্ষষৌতে লঙ্কর শাহ 

নামক একজন ফকির তাহার সহিত সন্ষিলিত হইুয়াছিলেন। এই ছুই জনের 

উত্তেজনায় পিপাহীর1 অধিকতর সাহমী এবং অধিকতর বলসম্পন্ন হয়। ইংরেজ- 

সৈন্ত ২১শে মার্চ মৌলবীর বিরুদ্ধে যাত্রা করে। মৌলবী এই সময়ে সাদতগঞ্জে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের সমক্ষে এরূপ দৃঢ়তা, এবং এন্প 

সাহস প্রদর্শন করেন যে. সেনানায়ক লুগাড উহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হয়েন। 

ঈদৃশ অধ্যবসায় এবং সাহসসহকৃত দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রায় তাহার দৃষ্টিপথবর্তা 

হয় নাই। তাহার দলের অনেকগুলি নৈনিক নিহত এবং অনেকগুলি 

গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। অবশেষে মৌলবীর দল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 

ইংরেজসৈন্ত তাহাদের পশ্চান্ধাবিত হয়। মৌলবী স্বয়ং অক্ষতশরীরে প্রস্থান 

করেন । | 

২১শে মাঁচ্চের মধ্যে বিপক্ষ সিপাহীগণ লক্ষ পরিত্যাগ করে। ইংরেজেরা 

পুনর্ধার ওয়াজিদ আলীর রাজধানীর অধীশ্বর হয়েন। তেজস্থিনী হজরৎ মহল 

রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে গিয়া, বিপক্ষের পরাক্রমনাশের চেষ্ট! 

করিতে থাকেন। যে সকল পরাক্রান্ত তালুকদার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত 

ধারণ করিয়াছিলেন, তাহারা নানাস্থানে আত্ম প্রাধান্তরক্ষায় উদ্যত হয়েন। 

কথিত আছে, রাজ মানসিংহের প্রায় দশ হাজার সশস্ত্র লোক ছিল। ইহারা 

গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষত1 করে নাই। লক্ষৌর প্রাসাদ অধিকৃত হইলে মানসিংছের 

নিকটে সংবাদ পছছে যে, ইংরেজনৈন্য নবাবের অন্তঃপুরবাসিনীদিগের মর্ধযাদা- 

নাশে উদ্ভত হইয়াছে । সংবাদপ্রাপ্রিমাত্রেই মানসিংহ লক্ষৌতে যাত্রা করেন। 



লক্ষৌ অধিকার । ৩৬৯ 

শেষে তিনি অবগত হয়েন যে, সংবাদ অলীক। ইংরেজসৈন্য কখন অসহায় 

স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে উদ্যত 

হয় নাই। মানসিংহ এই সংবাদে সন্তষ্ট হয়েন। তিনি পদচ্যুত নবাবের নিমক 
খাইয়াছিলেন, স্থতরাং নিমকের সম্মানরক্ষার জন্য তাহার উদ্যমশীলতা পরিস্ক,ট 

হইয়াঁছিল। 

মোগলের রাজধানীতে বিলু্ঠনব্যাপারের ভয়াবহ দৃশ্তের আবির্ভীব হইয়া- 
ছিল। ইংরেজ, শিখ এবং গুর্থা সৈনিকেরা এই ভীষণ অভিনয়ের প্রধান 
অভিনেতা ছিল। ওয়াজিদ আলীর রাজধানীতেও এইবপ দৃশ্ত যবনিকার অস্ত- 
রালে লুক্কায়িতভাবে থাকে নাই। এখানেও ইংরেজ সৈনিকের পার্খে গুর্খা ও 
শিখগণ রহিয়াছিল। এখানেও বহুমূল্য দ্রব্যাদি ইহাদের পরস্বহরণপ্রবৃত্তির 

উদ্দীপক হইয়াছিল। ইংরেজসৈন্ত কৈশরবাঁগ প্রভৃতি স্থলে কেবল বিপক্ষ- 

দিগের ক্ষমত! নাশ করে নাই, তাহারা এ সকল স্থলে যাবতীয় বহুমূল্য দ্রব্যের 

বিলুষ্ঠন বা বিধবংসে প্রবৃত্ত হয়। বিলুগঠনের দৃশ্ত বর্ণনীয় নহে। উন্মত্ত সৈনিকের! 
দ্রব্যাদির ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ন্বর্ণথচিত বস্ত্র, রৌপ্যময় পাত্র বিবিধ 
প্রকার অস্ত্র, পতাকা, শাল, বাগ্য নত পুস্তক, প্রাঙ্ণণে আনিয়া স্তপকার করিল । 
সকলেই সে সময়ে .বিলুণ্নপ্রবৃত্তিতে প্রমন্ত হইয়াছিল। পিস্তল, তরবারি 

প্রভৃতিতে যে নকল মণিমাঁণিক্য সন্নিবেশিত ছিল, তাহার তৎসমুদ্য় পাইবার 

জন্য এর সকল দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ন্বর্ণথচিত বস্ত্রা্দি হইতে শ্বর্ণ বাহির 

করিবার জন্ত উহ1 অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । চীনেবাসন, কাচের দ্রব্যাদি 

বিচুর্ণিত হইতে লাগিল।* একজন লেখক (সার্জেণ্ট, ফর্ব্স্*মিচেল ) এই 
ভাবে উক্ত বিলুগ্ঠনব্যাপারের বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন,_-“সমগ্র নগর বিল্ু- 
&নকারীদিগের হস্তে পড়িয়াছিল। ইউরোপীয়, শিখ, গুর্থা সৈনিকের এবং 
শিবিরের পরিচারকগণ ও অন্ুচরবর্গ অধিকস্ত নগরের উচ্ছঙ্খল লোকে লুঠতরাজে 
প্রমত্ত হইয়াছিল। ইমামবাঁড়ী, কৈশরবাগ এবং হজরৎগঞ্জের দৃশ্ত অধিকতর 
তয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। কোনরূপ শৃঙ্খলার সম্মান ছিল না, কোনরূপ 

সুনীতির বন্ধন ছিল ন1, সংক্ষেপে মানবের মানবোচিত গুণের কোনরূপ নিদর্শন 

*.:4/71/552//, 2712৮), 704. 2012 3839-334. * 

৪৭ 



৩৭০ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

ছিল না । মানব যেন পশুভাবে পরিণত হুইয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি, হুড়াহুড়ি 

করিতেছিল। অপরে যাহ! বহুমুল্য ভাঁবিয়! সযত্রে রঙ্গ! করিয়াছিল, তাহ! 

অনাবস্তক বোধে বিচুর্ণিত বা ভম্মীভূত হইতেছিল। একটি ইউরোপীয় সৈনিক 
লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজ প্রজপিত হুতাশন হইতে রক্ষা 
করে। অবশেষে উহ! প্রকৃত অধিকারীর হস্তে সমর্পিত হয়। উদ্ধারকারী, 
পুরস্কারম্বরূপ মুল্যের উপর শতকর! পাঁচ টাক! হিসাবে কমিশন প্রাপ্ত হয়। 

শিখ এবং গুর্থার সর্ধধাংশে বিলুগ্ঠনের ফলভোগী হয়। ইংরেজ সৈনিকের! দ্রব্যাদির 
প্রকৃত মূল্যের পরিজ্ঞানে সমর্থ ছিল না। ইহারা এক বোতল সুরা ও কয়েকটি 
টাকার বিনিময়ে বহুমুল্য পদার্থ অপরকে দিতে উদ্যত হয়।* বিলুগঠনে উন্মত্ত ও 
উত্তেজনায় উচ্ছঙ্ঘল সৈনিকের! এবং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত অন্ুচর বা! পরিচার- 

কের! নিহতদিগের উপরেও আত্মপরাক্রম প্রকাশে সঙ্কুচিত হয় নাই। বারুদের 
বস্তায় প্রজ্বলিত দেশলাই ফেলিয়া, গৃহের অন্তর্ভাগস্থিত সিপাহীদিগকে উড়াইয়া 

দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। যখন বারুদরাশি জলিয়া উঠে, তখন আক্রমণকারিগণ 

গৃহের কাপড়, লেপ, তোষক প্রভৃতি দ্রব্য এবং কাঠের আসবাবে আগুন 

লাগাইয়! দেয়। অনল এই সকল পদার্থে প্রবদ্ধিত হইয়া উঠে। যাহারা নিহত 

হইয়াছিল, তাহাদের দেহ প্রায় দগ্ধ হয়, যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহার! 'ও 

জীবিত থাকিতে উক্ত শবরাশির সহিত ভন্ীভূত হইয়া যায়। এই সকল গৃহের 

দুর্গন্ধ সাতিশয় ভীতিজনক হইয়া! উঠে। এঁতিহাসিকের! নির্দেশ করেন যে, 

ফ্রান্সের অধিপতি নবম চার্লস্ মৃত শক্রর গন্ধ ভাল বলিতেন। তিনি যদি 

১৮৫৮ অবের মার্চ মাসে লক্ষৌর পথ গুলিতে এক বার পদার্পণ করিতেন, তাহ। 

হইলে তাহার মত পরিবপ্তিত হইয়া যাইত ৮ 1 

লক্ষৌ আক্রমণকালে গবর্ণর-জেনেরলের অযোধ্য।-সন্বন্ধে ঘোষণাপত্র 

যার জেম্ম্ আউট্টামের হস্তগত হয়। গবর্ণর-জেনেরল এই ঘোষণাপত্র 

* একজন সৈনিক, কোন আফিসার এবং টাইমসের সংবাদদাত। রাসেল্ সাহেবকে 
গণিমানিক্যে পূর্ণ একটি রৌপ্য বাক্স, এক বোৌভল রম্ এবং ছুইটি মোহর লইয়| দিতে চাহিয়া 

ছিল। কিন্ত ইহার কেহই উহ গ্রহণ করেন নাই। শেষে একজন আফিসার কোন 
মণিকারের 'নিকটে এই সকল মণি ৭৫ হাজার টাকায় বিক্রয় করে।--7712//, 79 4 

£, 332. 
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লক্ষে! অধিকার । ৩৭১ 
পপ স্পা ররর 

উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্থী ছয় জন নির্দিষ্ট তৃম্বামী ব্যতীত 
অন্ত ভূম্বামীদিগের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। যাহার৷ সাক্ষাৎনগ্থন্ধে 

ইউরোপীয়দিগের নিধনে লিপ্ত থাকে নাই, এ সময়ে তাহারা ফর্দি অবিলম্বে 

অন্তর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে । এই ভাবে 
ঘোষণাপত্র প্রস্তত করিয়া, গবর্ণর-জেনেরল স্যার জেমম্ আউট্রামের নিকটে 

লিখিয়াছিলেন যে, যাঁবৎ লক্ষৌ অধিকৃত ন] হয়, তাবৎ যেন এই ঘোষণাপত্র 
সাধারণের মধ্যে অগ্রকাশিত থাকে । স্তার জেম্দ্ আউট্রাম এইরূপে তৃম্বামী- 

দিগের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ করেন। তিনি 

ঘোষণাপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পূর্বক গবর্ণর-জেনেবলের নিকটে লিখিয় 
পাঠান যে, ১৮৫৬ অন্ধের ভূমির বন্দোবস্তে তালুকদারদিগের প্রতি অন্তায় 

ব্যবহার কর! হইয়াছিল। তাহার! সম্পন্তিচ্যুত হইয়া, স্বার্থরক্ষার জন্য এখন 
গবর্ণমেন্টের বিরোধী হইয়াছেন । তাহাদিগকে বিদ্রোহী না বলিয়া, বিপক্ষ 

বলাই সঙ্গত। এই আপত্তিতে ঘোষণাপত্র অংশতঃ পরিবন্তিত হয়। স্যার জেম্স্ 
আউট্রাম যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তীহার উদারতা! ও মহত্ব 

পরিস্ফ'ট হইয়াছিণ। ইংলণ্ডের অধিপতি জন্যদি কিয়দংশে সমদর্শী হইতেন,তাহা 
হইলে বোধ হয়, রাঁণিমিডে মাগনাকার্ট। স্বাক্ষরিত হইত না। অযোধ্যার 
তালুকদারদিগের প্রতি যদি কিয়দংশে উদারত৷ প্রদর্শিত হইত, তাহা! হইলে 
বোধ হয়, উপস্থিত বিপত্তিকালে লর্ড কানিঙ্কে এইরূপ বিব্রত হইতে হইত ন1। 

বোর্ড অব কণ্ট্বোলের সভাপতি লর্ড এলেন্বরাও আউট্রামের গ্ভায় এই 
ঘোষণাপত্রের বিরোধী হয়েন। ইংলগ্ের লোকে লর্ড কালিঙের পক্ষ সমর্থন 
করাতে তাহাকে সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। যাহা হউক, লর্ড 

কানিঙ ধখন ১৮৫৯ অন্যের অক্টোবর মাসে লক্ষৌতে গমন করেন, সমৃদ্ধ 

দরবারে তালুকদারগণ যখন তাহার সমক্ষে উপনীত হয়েন, তখন তিনি এই 

ঘোষণাপত্রের প্রত্যাহার করেম। তালুকদারদিগের সহিত যে, অন্যায় বাবহার 

কর! হইয়াছিল, ইহা তখন তাহার স্পষ্ট বোধ হয়।* বস্তুতঃ এই ঘোষণাপত্র 
অনেকের অগ্রীতিকর হইয়াছিল। 

* 7,072 79719 £0//-0%2 72275 2 2724. ৮০7১ /. 2. 465. 



৩৭২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস 

লক্ষৌ অধিকৃত হইল বটে কিন্তু, উহা যে প্রদেশের রাজধানী, সেই প্রদেশের 
অনেক স্থান এখনও অরধিকারবহিভূতি রহিল। প্রধান সেনাপতি অযোধ্যা 
ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকারের জন্ত তিন জন অধিনায়কের অধীনে তিনটি সৈনিক- 

দল পাঠাইয়]! দিলেন। সেনানায়ক লুগার্ড যে, কুমার সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরিত 
হইয়াছিলেন, তাহ! ইতঃপূর্বে লিখিত হইয়াছে ।* যাহা হুউক উক্ত সৈনিক- 

দল ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যাবুত্ত হইয়া, প্রধান সেনাপতির সহিত সম্মিলিত 

হইলে রোহিলখণ্ড আন্রমণ করা হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল। এই কথা 
ক্ষেপে বর্ণনীয়। 

মৌলবী আহম্মদ উদ্দৌল্লা লক্ষৌর একুশ মাইল দূরে বারি নামক স্থানে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন । এই স্থানে তিনি যে ভাবে সৈন্ সন্নিবেশ করিয়া- 

ছিলেন, তাহাতে তীয় বুদ্ধিচাতুরী এবং রণকৌশলের প্রশংসা করিতে হয়। 

কিন্ত অশ্বারোহীদিগের অনবধানতায় সঙ্কল্পসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। মৌলবী 
বারি পরিত্যাগ পূর্বক শাহজাহানপুরে গমন করেন। স্যার 'কোলিনের 

উপস্থিতিসংবাদ শ্রবণে তাহাকে এই স্থান ও পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি 

মোহম্দীতে উপনীত হয়েন। এই স্থানে তাহার নিকট সংবাদ পঁছছে যে, 

প্রধান দেনাপতি শাহজাহানপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং মৌলবীও 

মোহমদী পরিত্যাগ পুর্বক শাহজাহানপুরে ইংরেজসৈন্ঠের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। 

যদ্দি তিনি পথে বিশ্রাম না করিতেন, তাহ। হইলে অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য 

হইতে পারিতেন। যখন শাহজাহানপুরের চারি মাইল অন্তরে তিনি বিশ্রাম 

করিতেছিলেন, তখন একজন রাজভক্ত পল্লীবানী তাহার উপস্থিতি-সংবাদ 

শাহজাহানপুরের ইংরেজসৈন্তের অধিনায়ককে জানায়। সেনানায়ক নগর 

পরিত্যাগ পূর্বক জেলখানায় আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। সমগ্র নগর মৌলবীর 
পদানত হয়। মৌলবী অপেক্ষাকৃত ধনী অধিবাসীদিগের নিকট হইতে অর্থ 
গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎকর্তুক কেহ উৎ্পীড়িত হয় নাই। তিনি কেবল ইউ- 
রোগীয় যুদ্ধসংক্রান্ত নিয়মের অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। যাহা হউক, 

মৌলবী ১৮টি কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, ওর হইতে ১১ই মে পর্যন্ত 

দ' উপস্থিত গ্রন্থের ৪র্থ ভাগ দেখ। 



লক্ষৌ অধিকার । ৩৭৩ 

প্রতিপক্ষ অধিনায়কের অভিমুখে তীব্রভাবে গোলাবৃষ্টি করিতে থাকেন। স্যার 

কোলিন্ কাম্পবেল এই সংবাদ পাইয়াই অবরুদ্ধ সেনানায়কের সাহায্যার্থে 

সৈম্ক প্রেরণ করেন। এই সৈম্তের অধিনায়ক ১১ই মে শাহজাহানপুরের 

সহযোগীদিগের মহিত সম্মিলিত হয়েন। কিন্ত মৌলবী অশ্বারোহী সৈন্তে বল- 
সম্পন্ন ছিলেন। তাহার পরাজয় সুসাধ্য হইল না। এদিকে নানাস্থান 

হইতে তাহার সাহায্যার্থে সৈম্ত আধিতে লাগিল। শাহজাদা ফিরোজশাহ 

তাহার সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত হইলেন । বেগম হজরৎ মহল তাহার 

সাহায্যার্থে আগমন করিলেন। নানা সাহেবের সৈন্তে তাহার সৈম্তসংখ্য। 

বঞ্ধিত হইল। মৌলবী ১৫ই মে ইংরেগ সৈম্ত আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন 

যুদ্ধ হইল। ফিন্তু জয়পরাঁজয় স্বির হুইল ন1। এই সংবাদ পাইয়া, প্রধান 

সেনাপতি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন । পানহাট নামক স্থানের যুদ্ধে বিপক্ষের! 

যথোচিত সাহস ও বীরত্ব দোইয় হটিয়া গেল মাত্র। ইংরেজ সৈম্ত তাহাদের 

পশ্চাভাগে ' অগ্রসর হইল না। মৌলবী প্রতিপক্ষের বশীভূত হইলেন ন1। 

প্রধান সেনাপতি ্বপক্ষের আর একজন অধিনায়কে তাঁহার অধীন সৈনিকদলের 

সহিত আসিতে লিখিয়। পাঠাইলেন। তিনি আমিলে ২৪শে মে সমগ্র সৈন্ 

মৌলবীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল | মৌলবী মোহমদীতে ছিলেন। তীহার অশ্বা- 
রোহিগণ ইংরেজ সৈশ্তাকে বাধ! দিতে লাগিল। ইহাতে ইংরেজপক্ষের সৈনিকের! 

কামান চালাইবার জন্য কিছুকাল বিলম্ব করিল, এই অবসরে মৌলবী যাবতীয় 
ছুর্গ বিনষ্ট করিয়া, সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। কাচিয়ানির অরণাপরি- 

বেষ্টিত মৃণ্ধয় ছুর্গ এক সময়ে পলাতক ইউরোপীয়দিগের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল, 

তাহাও বিধ্বস্ত হইল। 
মৌলবী অতঃপর বলসম্পন্ন হইবার জন্য আবার অভিনব উপায়ের উদ্ভাবনে 

উদ্যত হইলেন । ইংরেজের উপর তাহার সাতিশয় বিছ্েষভাব ছিল। কথিত 

আছে, যুদ্ধের গ্রারস্ভে তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, নানা 

শ্রেণীর লোককে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । যাহা হউক, তিনি 

এখন অধোধ্যার বেগমের অর্থে প্রবল এবং আপনার ক্ষমত। ও প্রাধান্তে অটল 

হইয়া, ৫ই ভূন অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের প্রান্তভাগে-_শাহজাহানপুরের তের 
মাইল উত্তরপূর্ব পোয়াইন নামক নগরে যাত্রা করেন। এই স্থানের রাজ। 



৩৭৪ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস 

জগক্লাথ সিংহের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। মৌলবীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি 

জগন্নাথ সিংহকে স্বপক্ষে আনিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি পোয়াইনে যাইবার 

পুর্বে রাজাকে আপনার নঙ্বল্প জানাইয়াছিলেন। রাজাও তাহার সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং মৌলবী আশ্বস্তহৃদয়ে পোয়াইনে গমন 

করিলেন। তিনি নিদ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নগরের দ্বার 

অবরুদ্ধ রহিয়াছে। প্রাচীরের উপর রাজা, তাহার ভ্রাতা এবং সশস্ত্র অনুচর- 

গণ অবস্থিতি করিতেছে । এই অনিস্তাপূর্ব দৃশ্তে মৌলবী চমকিত হইলেন। 
তাহার উদ্বোধ হইল যে, যাবৎ তিনি স্বকীয় বক্তৃতার শক্তিতে রাজার হৃদয়ে 
ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতে না পারিবেন, তাবৎ তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবে 

না। তিনি যে হন্তীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হস্তী দ্বারা নগরের দ্বার ভাঙ্গিয়া 

ফেলিতে আদেশ দিলেন। চাপকের ইঙ্গিতে শক্তিশালী মাতঙ্গ অগ্রসর হুইল 

এবং প্রকাণ্ড মন্তক দ্বার ছ্বারদেশে এমন বেগে ঠেলিতে লাগিল যে, 

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উহা! ভগ্নপ্রায় হইল। রাঁজার ভ্রাতা ইহা দেখিয়া, 
মৌলবীর প্রতি বন্দুক ছুড়িলেন। নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে মৌলবী দেহত্যাগ 
করিলেন। তাহার অনুচরের পলায়ন করিল। রাজা এবং তাহার ভ্রাতা 

£পর মৌলবীর মস্তক, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং ছিন্ন মস্তক 

কাপড়ে জড়াইয়া উহ! সঙ্গে লইয়া, শাহজাহানপুরে প্রস্থান করিলেন। যখন 

তাহারা উপস্থিত হয়েন, তথন মাজিস্ট্রেট বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিতে 
ছিলেন। অবিলঞ্ধে বসনাবৃত মূল্যবাঁন্ পদার্থ তাহাদের নিকটে স্থাপিত হইল, 
আবরণের উন্মোচনের পর তাহারা দেখিলেন, পরমশক্র মৌলবীর রুধিরলিপ্ত 

ছিন্ন মস্তক তাহাদের পদতলে বিলুষ্ঠিত হইতেছে । পর দিন সাধারণকে উৎ- 
সাহিত বা সন্্রাসিত করিবার জন্য উহ্! প্রকাশ্ঠ স্থানে স্থাপিত হইল। গবর্ণমেণ্ট 
রাজাকে মৌলবীর ছিন্ন মস্তকের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাক পারিতোধিক 

দিলেন। এক জন ইংরেজ এঁতিহাসিক এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন-_“এইরূপে 

ফৈজাবাদের মৌলবী আহম্মদ উল্লার মৃত্যু হইল। কেহ অন্তায় রূপে স্বাধীনতার 
বিধ্বংশ দর্শনে সেই স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত যুদ্ধ করিলে, যদি দেশ- 

হিতৈষী বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে মৌলবী নিঃসন্দেহ প্রক্কত দেশহিতৈষী । 
তিনি গুপ্রভাবে কাহাকেও বধ করিয়া, আপনার তরবারি কলঙ্কিত করেন 
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নাই, তিনি নরহত্যাতেও লিপ্ত হয়েন নাই। যে বৈদেশিকগণ তাহার দেশ 

অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধে বিলক্ষণ দৃঢ়তার 

সহিত হ্টায়সঙ্গতভাবে পুরুষোচিত পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সমুদয় 

জাতির সাহসী এবং হৃদয়বান্ লৌকেরই বরণীয় ।৮* 
এইরূপে ইংরেজ সজাতির পরম শক্ররও প্রশংসা করিয়া অপরিসীম মহত্বের 

পরিচয় দিয়াছেন। বস্ততঃ উদ্ধত অংশ ইংরেজ জাতির অসামান্য মহানু- 

তাবতার পরিচয়স্থল। ন্বদেশপ্রেমিক ইংরেজ মৌলবীয় কার্যে তদীয় স্বদ্রেশ- 

প্রেমের উচ্ছাস দেখিতে পারেন, বীরোচিত গুণে অলঙ্কৃত ইংরেজের নিকটে 
মৌলবীর বীরত্ব প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু এই বীরের তিরোভাগে যে, 
ইংরেজ এ সময়ে একটি পরাক্রান্ত শক্রর হস্ত হইতে নিফ্তি পাইয়াছিলেন, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । মৌলবী প্রভৃতক্ষমতাশালী, নির্ভীক, দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং 
ইংরেজের প্রতিপক্ষের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ছিলেন। তাহার দেহ 

দীর্ঘ ও সুগঠিত, তাহার চক্ষু বৃহৎ, তাহার ললাট বিশ্বৃত এবং তাহার নাসিক 

উন্নত ছিল। তাহার প্রতিপক্ষ বীরপুরুষের! তদীয় সমরচাতুরী, এবং সৈস্ত- 
পরিচালনাকৌশলের প্রশংসা! করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে 

ছুই বার প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন্ কাম্পবেলের চেষ্টা বার্থ করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। স্যার কোলিনের স্তায় বীরপুরুষকেও তাহার সমরচাতুরীর 

প্রশংসা করিতে হইয়াছিল । 
এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পুব্বে ইংরেজদিগের একটি পরাক্রান্ত বীর- 

পুরুষের দেহাত্যয় হয়। ইতঃপুর্ববে নৌসৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন গীলের ক্ষমতার 
পরিচর দেওয়া হইয়াছে । ইনি লক্ষৌতে আহত হয়েন। এ স্থান অধিকৃত 

হইলে ই'হাঁর কাধ্য শেষ হয়। ইনি লক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক কাণপুরে উপনীত 
হয়েন। এই স্থানে বসস্তরোগে ২৭শে এপ্রেল ই'হার মৃত্যু হয়। কাণ্রেন- 
পীলের নৌসৈন্ত উপস্থিত যুদ্ধে যথোচিত বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কাণ্ডেন 

* 2421/6507 474212% 771%%771), 72 4, 44 

এই গ্রন্থের স্থানান্তরে ( ২৩৬ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে যে, মৌলবীর আদেশে লক্ষৌতে 
কতিগয় অবরুদ্ধ ইংরেজ নিহত হয়েন। 4 7127115/ ০4225 2% 0%4/ গ্রন্থের লেখক 

মৌলবীর প্রতি এইরূপ দোষারোপ করিয়াছেন । (1.7? 39) কিন্তু তখন দিল্লীর সিপাহীর। 
লক্ষৌতে উপস্থিত ছিল। ইহাদিগকর্তৃক এই কন্ম সম্পাদিত হয়। 



৩৭৬ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহান। 

পীল স্বয়ং এরূপ শৃঙ্খলা ও ক্ষমতার সহিত আপনার সৈনিকদলের পরিচালন৷ 

করিয়াছিলেন যে, তাহার ম্বদেশের লোকে তদীয় বীরত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে 

বিমুখ হয়েন নাই। তাহার স্বৃতিচিহুশ্বরূপ শ্বেত প্রস্তরময়ী মৃত্তি নির্মিত হয়। উহা! 

ভারতসাআাঞ্জের রাজধানীতে ভাগীরথীর তটবর্তী প্রমোদোগ্ভানে (ইডেন- 

গার্ডনে ) স্থাপিত রহিয়াছে । 

লক্ষৌৌ অধিকৃত হইলে প্রধান সেনাপতি রোহিলখণ্ড অধিকারে কৃতসঙ্কল্ 

হয়েন। অনেক সিপাহী লক্ষ ছাড়িয়া রোহিলখণ্ডে গিয়াছিল। বেরিলীতে 

খা বাহাদুর খার প্রাধান্ত ছিল। ফিরোজ শাহের সৈনিকদলে তাহার 

বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি ধাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 

তাহাদের ক্ষমতা, তাহাদের সৈনিকবল, তাহাদের বুদ্ধিকৌশল তাহার অবিদিত 
ছিল না। এজন্য তিনি বেরিলীতে সৈনিকদ্দিগের মধ্যে এই ভাবে ঘোষণাপত্র 

গ্রচার করিয়াছিলেন,_“তোমরা কাফেরদিগের সহিত সন্মুখযুদ্ধে অগ্রসর 

হইও না, যেহেতু, তাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর শৃঙ্খলাসম্পন্ন, 

তাহাদেব কামানও অনেক । তোমরা তাহাদের গতিপর্যবেক্ষণ করিও । 

নদীর ঘাটগুলি আটক করিয়া রাখিও। তাহাদের গমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ 
করিও । তাহাদের রসদ্দ ইত্যাদি বন্ধ করিও । তাহাদের ঘাঁটি এবং তাহাদের 

ডাকের পথ রুদ্ধভাবে রাখিও । সর্ধদ। তাহাদের শিবিরের চারি দ্রিকে থাকিও। 

যাহাতে কোন ব্ষিয়ে তাহাদের শান্তিলাভ না হয়, ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিও |” * 
খ! বাহাছুর খ। মরাঠাসৈন্টের প্রবর্তিত রীতির অনুসরণ করিয়। বুদ্ধির পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন। যাহ! হউক, যে সকল অধিনায়ক প্রধান সেনাপতি কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্পোল্ কইয়ার 
অভিমুখে গমন করেন। কুইয়া লক্ষৌর ৫১ মাইল দুরে অবস্থিত। উহার ছুর্গ 

উন্নত মৃত্প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। উহার অধিপতি নৃপৎসিংহ তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন 

ছিলেন না, তিনি বৃদ্ধ ও পঙ্গু ছিলেন। ইংরেজসৈন্তের বিপক্ষে অগ্রসর হইতে 
তাহার কখনও ইচ্ছা হয় নাই। কথিত আছে, তিনি কেবল অযোধ্যার বেগমের 

আদেশপালনে উদ্যত হুইয়াছিলেন । কতিপয় বিপ্লবকারী তাহার হুর্গে আশ্রন্র 

*:20//554/4 £71) 1770 9) 276. 
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গ্রহণ করিয়াছিল। কাপ্ডতেন হডলনের দলের একজন সৈনিক এই হুর্গে অবরুদ্ধ 

ছিল। সেপলাইয়! আসির়, ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্পোল্কে দ্বর্গের অবস্থা এবং 

নৃপৎসিংহের অভিপন্ধি জানায়। কিন্ত বিগেডিয়ার তাহার কথায় বিশ্বাস করেন 

নাই। তিনি হূর্গপর্যযবেক্ষণেও অগ্রসর হয়েন নাই, বিন! পরীক্ষায় ছুর্গ আক্র- 

মণের আদেশ দেন। ১৫ই এপ্রেল ছুর্গ আক্রান্ত হয়। ছুর্গস্থিত সৈনিকগণ 

আক্রমণকারীদিগকে বাধ! দিতে নিরস্ত হয় নাই। তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে 

অনেকে নিহত হয়। দুর্গের অন্তর্ভাগে একটি উন্নত বুক্ষ ছিল। কথিত 

আছে, এক জন ইউরোপীয় এই বৃক্ষে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার গুলিতে 

গেনানায়ক আডিয়ান্ হোপ্ দেহত্যাগ করেন। কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন 

যে, উপস্থিত বিপ্লবে বিপক্ষ দিপাহীদিগের দলে ইউরোপীয় ছিল।* 

* বাহার উপস্থিত বিপ্লবসন্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, 
বিপক্ষ সিপাহীদিগের মধ্যে ইউরোপীয় ছিল । রীজ সাহেব চিনহাটের যুদ্ধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন 
যে, কোবত্রইল দেতুর নিকটে একজন ইউরোপীয় সিপাহীদিগের পরিচালন! করিয়ছিল। 
এই ব্যক্তি সুগঠিত ও সুশ্রী ছিল। বয়স প্রায় ২৫ বৎনর হইয়াছিল। মন্তকে জরির কাজ 
কর! টুপি ছিল। রীজ সাহেব অনুমান করেন, এই ব্যক্তি রুশীয় বা স্বধর্খাপড্রে হী খ্রীষ্টন। 

রুইয়।র দুর্গস্থিত বৃক্ষ হইতে যে ব্যক্তি আড়িয়ান্ হোপকে গুলি করিয়াছিল, সেও ইউ- 
রে(পীয় বলয় নিদ্ধীরিত হয়। যেহেতু, তাহাকে বিশুদ্ধরূ.প ইংরেজী কথ। বলিতে শুন। 
গিয়ছিল। অধিকস্ত ফর্ব্স্মিচেল স।হেব লিখিয়াছেন যে, বিপ্লবের পর তাহার অধীন 
কোন কুঠীতে দ্বারবানের কাজ খালি হয়। জম।দার, পদপ্রার্থী কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া 
আইসে, ইহাদের মধ্যে দুর্গা সিংহ নামক একব্যক্তি নিয়োজিত হয়। দুর্গা সিংহ ১৮৫৭ 

অব্রের বিপ্লবে ৯ সংখ্যক পদাতিদলে ছিল। এই পদাতিদল অ।ফিসারদিগের জীবনহ।নি 
করে নাই। দুর্গ সিংহ কহিয়়াছে যে, সে স্বয়ং দুই জন ইউরোপীয়কে দেখিয়াছে। একজন 
মিরাটের উত্তেজিত সিপাহীদলে ছিল। এই ব্যক্তি বুদলে-কা-সরাইর যুদ্ধে নিহত হয়। 
অপর ব্যক্তি রোহিলখণ্ডের বেরিলীর মিপাহীদিগের সহিত দিলীতে উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তি 
পদগৌরবে সেনাপতি বখ্ত্ খার অব্যবহিত নিয়ে ছিল। দিল্লীর অবর়োধকলে ইহার উপর 
কামানপরিচালনের ভার ছিল। কোথায় কি ভাবে কামান সন্নিবেশিত করিতে হইবে, 

কামান কত উচ্চ করিলে গোলাবৃষ্টির সুবিধ। ঘটিবে, উক্ত ইউরোপীয় সৈনিক এই কণ্মে 
বা।পৃত থাকিত। ১৪ই সেপ্টেম্বর এই ব্যক্তি সয়তানের ন্যায় অপূর্ব পর।ক্রমের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিল। দিলী অধিকৃত হইলে উক্ত ইউরোপীয় সেন।নায়ক মথুর।য় গিয়া, সিপাহীদ্দিগের 
যমুনা পার হওয়ার বন্দোবস্ত করে। এই সময়ে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য বখত্ খার এবং 
ফিরোজ শাহের অধীন ছিল। ইহাদের শৃঙ্খলাসন্বন্ধে গে।লযোগ ঘটিপাছিল। কিন্তু 
মিপাহ্থীগণ বখত, খা ও ফিরোজ শাহ অপেক্ষ! উক্ত ইউরোপীয়কেই অধিক মানিত। এই 
সিপাহীর। অযোধ্যয় উপনীত হয় । ইউরোপীয় সেনানায়ক তাহাদের সঙ্গে কিছুদিন 
থাকে। অতঃপর ছুর্গ সিংহ ইহাকে রূইয়ায় দেখিতে পায়। ইহারই নিক্ষিপ্ত গুলিতে 
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৩৭৮ সিপাহীধুদ্ধের ইতিহান। 

এদ্দিকে হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রত্যাবন্তিত হইল। রাত্রিকালে ছুর্সস্থিত লোক 

পলায়ন করিল। পর দিন ইংরেজ সৈন্ত ছুর্গ ধ্বংস করিয়৷ ফেলিল। তাহার! 

১৭ই এপ্রেল বিশ্রাম করিয়া, তৎপর দিন রোহিলথণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করে | 

২২শে এপ্রেল রামগঙ্গার তটবর্তী শরীর্ষা নামক স্থানে ইহারা বিপক্ষদ্দি গকে 

( ইহাদের মধ্যে নৃপৎ্ সিংহের অনুচরগণও ছিল) দেখিতে পায়। বিপক্ষগণ 

নৌসেতু দ্বারা রামগঞ্জ! পার হইয়। পলায়ন করিতেছিল। কয়েক জন ইংরেজ 

সৈনিক নদী উত্তীর্ণ হইয়া, ইহাদ্িগকে আক্রমণ করে। ইহারা পগাজিত হয়। 

অনেকে রামগঞ্জায় নিমজ্জিত হইয়া যার। বিপক্ষগণ পরাজিত ও দলভরষ্ট 

হওয়াতে রামগঙ্গার নৌসেতু অব্যাহত থাকে। বেলা ওটার সময়ে সহসা! 
প্রকৃতির প্রশান্তভাবের ব্যাঘাত হর। প্রচণ্ড ধুলিঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে 

বৃষ্টি হইতে থাকে । মধ্যে মধ্যে বস্রনির্ঘোষে চারি দিকের জীবকুল ভীতিবিহ্বল 

হইয়। উঠে। আর্বিরল বারিপাতে রামগঙ্গার পরিপুষ্টি ঘটে। ইংরেজসৈন্যের 

যে অংশ অপর তটে ছিল, তাহারা তাবু এবং খাগ্যের অভাবে একান্ত বিত্রুত 

হইয়।৷ পড়ে। একটি পরিত্যক্ত পল্লী তাহাদের আশ্রয়স্থান হয়। বিপক্ষ 

সিপাহীগণ থে সকল নৌকা সংগ্রহ করিয়া, নদী গার হইয়াছিল, তৎসমুদয় 
প্রবল বাত্যাবেগে নিমজ্জিত বা ইতস্ততঃ বিশ্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং 

পরিপুষ্ট রামগনঙ্গার উত্তরণে একান্ত অসুবিধা ঘটে । এই ছুঃসময়ে কমিশরি- 

টের গোমন্ত। পৃর্বপরিচিত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় অভীষ্ট পানীয়ের দ্বারা অপর 

তটস্থিত সৈনিকদিগের তৃপ্তিসাধনে উদ্ভত হয়েন। তিনি কাপড়ে চা বাধিয়া 

উক্ত কাপড় মাথার জড়াইয়া রাখেন, এবং সন্ভরণ দ্বার নদী পার হইয় সৈনিক- 

দিগের সমক্ষে সমাগত হয়েন। সৈনিকের। এই চ1 দ্বারা আপনাদের অবসাদ দূর 

করে। আফিসারের! হীরালালকে এই ভাবে নদী পার হইতে নিষেধ করিয়া- 

আরড্্রিয়ান হোপ, দেহত্য।গ করেন । রুইয়া হইতে ত্রব্যক্তি বেরিলীতে য।য়। নবাবগঞ্জের 
যুদ্ধে বখত্ খা নিহত হইলে, অনেক সিপাহী নেপালে যায়। অনেকে মহারাণীর ঘেষণ।পত্র 
অনুসারে আত্মসমর্পণে উদ্যত হয়। উক্ত ইউরোপীয় ইহ।দিগকে পুনর্ধধার যুদ্ধে গ্রবস্তিত 

করিতে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে সে অশ্রপাত করিতে 
করিতে কহে যে, তাহার বাড়ী নাই, দেশ নাই, ফিরিয়! যাইবার কোন স্থান নাই। 
চুর্গ। সিংহের সহিত তাহার এই শেষ দেখা । ইহার পর তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, জান! 
যায় নাই ।--16/%1772502705 6০০44166272. 
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ছিলেন। কিন্তু হীরালাল তাহাতে নিরন্ত হয়েন নাই। তরুণবয়স্ক বাঙ্গালী 

যুবক আপনার কর্ম্পটুতাঁয় অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। তীহার সাহস, 
তাহার প্রভৃভক্তি, তাহার উদ্যম উপস্থিত সময় সবিশেষ কাঁধ্যকর হয়। 

২৭শে এপ্রেল ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্পোল্ প্রধান সেনাপতির সহিত সম্মিলিত 

হয়েন। ইহারা নৌসেতু দ্বারা রামগঙ্গ৷ উত্তীর্ণ হইয়া, রোহিলথণ্ডে পদার্পণ 

করেন। যে বিস্তৃত জনপদ এক সময়ে ইহাদের পদানত ছিল, ইহাদের 

আশ্রিত, অনুগত লোকে যে জনপদে এক সময়ে নিরাপদে, নিব্বিবাদে কাল- 

যাপন করিত, ই হাদ্দিগকে এখন গেই জনপদে আধিপত্য স্কাপনের জন্ত সৈনি ক- 

দলের সহিত উপস্থিত হইতে হইল। ইহাদের সেই আশ্রিত, অনুগত লোকের 

জন্য এখন অন্নপল আবগ্তক হইয়া! উঠিল। স্তার কোণিন্ কাম্পবেল নিরীহ 
অধিবাসীদ্দিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্ত যত্রণীল ছিলেন। তিনি আদেশ 

দিয়াছিলেন যে, কেহ কাহারও সম্পত্তি লগ্ন করিতে পারিবে না বা অকারণে 

কাহারও জীবনের হানি করিতে চেষ্টা করিবে না। রোহিলখণগ্ডের অন্তর্গত 

জেলালাবাদে একটি মুগুয় হুর্গ ছিল। বিপক্ষের! পুর্ববে এই ছুর্গ পরিত্যাগ 

করিয়। গিয়াছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারে যিনি এই স্থানের তহশীলদার 

ছিলেন, কথিত আছে, বিপক্ষদলের সহিত তাহার সংযোগ ছিল। এই সময়ে 

এক জন ইংরেজ আফিনার প্রতিশ্রুত হয়েন যে, তহশীলদার আত্মসমর্পণ করিলে 

তাহার জীবনের কোনরূপ অনিষ্ট করা হইবে না। তহনীলদার এই প্রতি- 

শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু মাজিষ্রেটের বিচারে 

তাছার ফীসী হয়। ফাঁদীর পূর্বক্ষণে তিনি ধীরভাবে কহিয়াছিলেন যে, 
ইংরেজ আফিনারের অসত্য বাক্যই তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে। 

স্তার কোলিন্ কাম্প বেল মাজিষ্ট্রেটের কর্মে সাতিশয় ঘ্বণা ও বিরক্তি প্রকাশ 

করেন। শেষে দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে লর্ড কানিঙ মাজি- 

স্রেটের কার্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রধান সেনাপতি তিন জন সেনানায়ককে ভিন্ন 
ভিন্ন দ্রিকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্- 

পোলের সহিত তাহার সন্মিলন হয়। তৎপরে অন্ত ছুই জন আধিনায়ক অন্ত 

দিক হইতে তীহার শিবিরে উপনীত হয়েন ৷ সন্মিলিত সৈম্ত ৫ই মে বেরিলীর 
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অভিমুখে অগ্রসর হয়। বেরিলীর সৈন্ত যুদ্ধে সবিশেষ সাহস ও পরাক্রমের 

পরিচয় দিয়াছিল। অশ্বসাদী গাঁজীগণ এমন সুকৌশলে, এমন ক্ষিপ্রকারিতার 

সহিত তরবারির চালনা! করিয়াছিল যে, তাহাদের অস্ত্রাথাতে ইংরেজপক্ষের 

সাতিশ॥ ক্ষতি হহয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্পোল আহত হইয়াছিলেন, প্রধান 

সেনাপতির জীবনও সম্কটাপন্ন হইয়াছিল। যদি এক জন সৈনিক তাহার আদেশে 

আক্রমণকারী গাঞ্জীকে সঙ্গীনে বিদ্ধ না করিত, তাহ। হইলে গাজীর তরবারি 

বিছ্যুদ্বেগে তাহার দেহে নিপতিত হইত । যখন গাজীগণ পরাজিতপ্রায় হয়, 

তখন তাহাদের দলের পাঁচ জন মাত্র অশ্বসাদী উন্মুক্ত তরবারি হুস্তে লইয়া, এমন 

তীত্রবেগে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে যে, উহাতে তাহাদের অসীম সাহদ ও 

হস্তলাঘব পরিপ্ফ,ট হয়। পাঁচ জনের তরবারির আঘাতে ইংরেজপক্ষের প্রায় 

একশত জন সৈনিক দেহত্যাগ করে। ইহার এমন শক্তির সহিত তরবারির 

চালন। করিয়াছিল যে, কাহারও মস্তক ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। কাহারও 

স্কন্ধ হইতে বক্ষঃম্থলের প্রান্তভাগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়1 গিয়াছিল.। এইবপে 

পাচ জন সাহদী সওয়ার তরখারির প্রয়োগে অসামান্ত কৌশলের পরিচয় দিয়া, 

যুদ্ধক্ষেত্রে দেহপাঁত করে। ইংরেজের গোলন্দীজদলের এক জন সুশিক্ষিত 

সৈনিক এ সময় বিপক্ষদিগের সহিত সন্মিপিত হইয়াছিল) এই বাক্তি সাংঘাতিক- 

রূপে আহত ও ইংরেজের শিবিরে সমানীত হয়। ইহাকে দেখিয়া, সহৃদয় 

ইংরেজ আফিসারগণ অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি 

এরূপ শিক্ষিত এবং এরূপ সাহসী ছিল যে, যখন তাহার! শত্রুপক্ষের নির্দিষ্ট 

কোন তোপ বন্ধ করিতে আদেশ দিতেন, তখনই আদেশান্ুসারে এই সাহসী 

পুকুষ সেই নিদ্দিষ্ট তোপটি বন্ধ করিয়া দিত। তাহাদের নিকটে এইরূপ 

সুশিক্ষিত হইয়া, এই ব্যক্তি শেষে তাহাদেরই বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 

ইহ1 যেরূপ ছুঃখজনক, সেইরূপ শোকোদ্দীপক | ৭ই মে বেরিলী অধিকৃত হয় । 

খী। বাহাঢুর থা পলায়ন করেন। এইরূপে দিল্লী, লক্ষৌ, কাণপুর এবং বেরিলীতে 
ব্রিটিশ সিংহের চিরজয়ী পতাক। উড্ডীন হয়। ১৮৫৮ অবের জুনমাসের মধ্যে 

বিপক্ষগণ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তান্ত স্থান হইতে তাড়িত হয় । তাহাদের দল- 

ভঙ্গ হুইয়া যায়। তাহাদের বসতিস্থলে এবং তাহাদের আধিপত্যের ক্ষেত্রে গুন- 

ধ্বার ব্রিটিশ কোম্পানির কর্মচারিগণ শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হয়েন। 
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রোহিলখগ্ডের অন্তর্গত বিজনৌর জেলাতে গোলযোগ ঘটে । সেক্সপিয়ার 

এই জেলার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন। আলীগড়নিবাসী সৈয়দ আহম্মদ 

সবজজের কর্ম করিতেছিলেন ৷ উপস্থিত বিপ্লবে ইহার যথোচিত রাজভক্কি ও 

কর্মক্ষমতা! পরিস্ক,ট হয়। ই'হার সাহায্যে ইংরেজের৷ অক্ষতশরীরে পলায়ন- 

পূর্বক আত্মরক্ষা করেন। ইনি ইংরেজের অন্পস্থিতিকালে বিজনৌরের শাসন- 

কার্যে ব্যাপূত হয়েন। শেষে বিজনৌরের গোলযোগ অন্তহিত হইয়৷ যায়। 

দেরাদূনে শাস্তি স্থাপিত হয়। মিরাটের মাজিস্ট্রেট ডনলোপ সাহেব উত্তেজিত 
লোকের আক্রমণনিবারণ এবং আপনাদের প্রাধান্তস্থাপনের জন্ত অভিনব অশ্ব- 

সাদী সৈনিকদলের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের ধূসরবর্ণ সামরিক পরিচ্ছদের নাম 
থাকি হওয়াতে ইহারা! খাকিরেশেল। নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।* এইরূপে 

১৮৫৮ অবের জুন মাসের মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান শান্তিগ্রাবণ 
হয়। সাগর ও নর্মদা প্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও 

ক্রমে লোকের উত্তেজনা এবং রাজ্যশাসনে নানারূপ অশৃঙ্খলার অবসান ঘটে। 

সাগর ও নর্মদা প্রদেশ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত। 

১৮৫৭ অবে এই প্রদেশ সাগর, জব্বলপুর, হুসেঙ্গাবাদ প্রভৃতি এগারটি জেলায় 

বিভক্ত ছিল। ১৮৪৩ অৰে গোয়ালিয়রের দরবার যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 

বিরোধী হয়েন, মহারাজপুরের যুদ্ধে যখন এই বিরোধের পরিসমান্তি ঘটে, তখন 

অপরিচিত ও বিদেশীয়় শাসনগ্রণালীতে বিরক্তি প্রুক্তই হউক, অথবা গোয়া- 

লিয়রের দরবারের প্ররোচন। প্রযুক্তই হউক, এই প্রদেশের সদ্দীরগণ এবং 
সাধারণ লোকে ব্রিটিশ গব্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তদদানীস্তন 

গবর্ণরজেনেরল লর্ড এলেন্বরা এই বিপ্লবের শাস্তির জন্য কর্ণেল সিমানকে 

নিষুক্ত করেন। স্রিমানের শাসনপ্রণালীর গুণে শাস্তি স্থাপিত হয়, লোকেও 

সন্ত হইয়া! উঠে। কিন্তু শেষে এই প্রদেশ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তার 

অধীন হয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফটেনেণ্ট-গবর্ণর টমাসন্ সাহেবের 
পরশ্বগ্রহ্ণবিষয়িণী গ্রণালীর দোষে আবার লোকের মধ্যে বিরাগের সঞ্চার হয়। 

এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতেছে । ১৮৪৩ অন্দর গবর্ণমেণ্ট দিলহেরি 

% 77412, 52//266 22 447527/2/75 20717 7%6 £:/266 255412/. 
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নামক স্থানের গোগুরাজার বিশ্বস্ততায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাহাকে একটি ম্বর্পপদক 
উপহার দেন। অমিতব্যয় প্রযুক্ত এই রাজার অনেক খণ হইয়াছিল । যখন 

সাগর ও নর্শদা প্রদেশ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তীর অধীন হয়, তাহার 

কিছুকাল পরে রাঁজা সমস্ত খণ পরিশোধ করেন। কিন্তু এই প্রদেশের গবর্ণ- 

মেণ্টের শাসন প্রণালী ভিন্নরূপ ছিল। ১৮৫৫ অবে লেফ টেনেণ্ট-গবর্ণর দিল- 

হেরির অধিপতির “রাজা” উপাধির উচ্ছেদে এবং ভূসম্পত্তির গ্রহণে উদ্যত হয়েন। 

যে বিভাগে রাজার ভূসম্পত্তি ছিল, কাপ্তেন টর্ণান্ নামক একজন সহ্ৃদয় রাজ- 

পুরুষ সেই বিভাগের শাসনকার্য্ে নিয়োজিত ছিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 

লেফ্টেনেশ্ট-গবর্ণর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রাজা আপন কার্যে অযোগ্যত৷ 

দেখাইয়াছিলেন। ত্বাহার “রাজা” উপাধির উচ্ছেদ ঘটিবে। তর্দীর জমিদারী 

প্রজার্দিগের মধ্যে ভাগ করিয়া]! দেওয়া হইবে। তিনি প্রজাদিগের নিকট 

হইতে শতকরা কিছু উপস্বত্ব পাইবেন। কাণ্ডেন টণান্ সমবেদনাপর ও 
উদ্বারপ্রকৃতি ছিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেন্টের এইরূপ রাজ 

নীতির প্রতি তাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার সাহত 
রাজাকে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত জানাইলেন। ব্ীয়ান্ পুরুষ সাতিশয় মনঃক্ষোতে 

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পদক আঁপনার বক্ষ স্থল হইতে খুলিয়া ফেলিলেন, এবং 

কাপ্তেনকে কহিলেন,_ “যাহার তাহাকে এই পদক দিয়াছেন, তাহারাই এখন 

তাহাকে তাহার সজাতির, স্ববংশের ও স্বদেশের সমক্ষে অপদস্থ করিতে উদ্যত 

হইয়াছেন। এই পদকটি যেন তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।” কাণ্তেন 
অনেক কষ্টে তীহাকে শান্ত করিলেন। গোগুবনের লোকে ভাবিল যে, বৃদ্ধ 

রাজা গবর্ণমেন্টের বিরোধী হইবেন। কিন্তু এইরূপ অবমাননাতেও ক্ষমতাপদ্ন 

বর্ষীয়ান্ পুরুষের রাজনিষ্ঠা অটল রহিল। রাজার পক্ষসমর্থন করাতে কাণ্তেন 

উর্ণান্ উত্তরপশ্চিম গ্রদেশের লেফ্টেনেপ্ট-গবর্ণর কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, 

এজন্য রাজা তাহার প্রতি বারংবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও ক্রট করেন নাই। 

১৮৫৭ অন্দে যখন নরসিংহপুর জেলায় বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তখন কাণ্ডেন 

উর্ণান আপনার বাসগৃহপরিত্যাগে সম্মত হগেন নাই। একদ! প্রাতঃকালে 

তাহার গৃহ বহুসংখাক বন্দুকধারী লোকে পরিবেষ্টিত হয়। কাপ্তেন টর্ণান্ 

দেখিলেন যে, ইহার! দ্িলহেরির লোক । তিনি অবিলম্বে দলপতিকে ডাকাইয়া 
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আনিয়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দলপতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন-- 

“যখন আমাদের উপাধি এবং সম্পত্তি গৃহীত হয়, তখন আপনি আমাদের 

প্রতি সদয়ভাব দেখাইয়াছেন, এবং আমাদের জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন। 

এজন্য আপনাকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছে । এখন আমরা শুনিতেছি যে, 

গোলযোগ পাকিয়। উঠিয়াছে। সুতরাং আপনার কার্য্যের জগ্ত এখানে 

আসিয়াছি, আপনি যেমন আমাদের পক্ষে ছিলেন, আমরাও সেইরূপ আপনার 

পক্ষে থাকিব। এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে, বলুন।” কাণ্তেন 

টণান্ তাহাদের সাহাম্যগ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করেন। বিপ্লবের সময়ে 

এই বংশের যাবতীয় লোক গবণমেন্টের পক্ষে থাকিয়া, যথোচিত রাজভক্তি 

প্রকাশ করে ।* 

দিলহেরির রাজার সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল সাগর এবং নর্মদাপ্রদেশের 

অধিকাংশ রাজার সম্বন্ধে তাহাই ঘটে, দ্রিলহেরিরাজের রাঁজনিষ্ঠ। ছিল। কিন্তু 

অন্তান্ত রাজ! সমভাবে এইকপ দৃষ্টান্তের অন্ুরণ করেন নাই। ই'হাদের 
মন্্বেদন। হইতে ভয়াবহ ঘটনার উৎপত্তি হয়। স্তার্ হিউ রোজ মধ্যভারত- 
বর্ষে বিপ্লবের নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইন্দোর হইতে কারী 

পর্য্যস্ত এরূপ বিপ্লব ঘটে যে, উহার নিবারণের জন্ট উক্ত ইংরেজ সেনাপতিকে 

সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হয়। রথগড়, সাগর, চন্দেরি, জব্বলপুর 

প্রভৃতি স্থানে সৈনিকবলে বিপ্লবের শাস্তি ঘটে। রথগড় মধ্যভারতবর্ষের 

একটি প্রাচীন গিরিছুর্গ। উহা! সাগরের চব্বিশ মাইল দুরবর্ভী। মহম্মদ 
ফজিল খা নামক এক ব্যক্তি, “মুন্দেশ্বরের নবাব” উপাধি ধারণপুর্বক এই 

দুর্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিপক্ষের পরিচালক হয়েন। ১৮৫৮ অব্ের জান্ু- 

যারি মাসে স্তার হিউ রোজ. ছুর্গ আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষের অধিকাংশ 

পলায়ন করে। ফজিল খ ধৃত হয়েন। ছুর্গের প্রধান দ্বারের নিকটে ই'হার 

ফাঁসী হয়। সাগরের দুর্গে মহিলা এবং বালকবালিকায় দেড় শতের অধিক 

লোক মবরুদ্ধ ছিল। ১৮৫৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারন্তে এই দূর্গ 

অধিকৃত এবং অবরুদ্ধগণ বিমুক্ত হয়। বানপুরের সাহসী রাজ! এক সময়ে 
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ইংরেজ পলাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াও, শেষে ঘটনাক্রমে নিজের ' অনিচ্ছায়. 

গবর্ণমেণ্টের প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন। শাহগড়ের রাজাও বিপক্ষদলে মিশিয়া- 

ছিলেন। ই'হারা উভয়েই পরাজিত হয়েন। মোগলসম্রাট আকবরের সময়ে 

চন্দেরি একটি প্রধান স্থান ছিল। “যদি তুমি এমন কোন নগর দেখিতে ইচ্ছ। 
কর যে, উহার গৃহগুলি প্রাসাদের মত, তাহা হইলে চন্দেরি দেখ”, এই কথা 

আকবরের রাজত্বকালে 'প্রবাদবাক্াস্বরূপ হইয়াছিল। এ সময়ে চন্দেরিতে 

১৪,০৯৯ প্রস্তরনির্মিত প্রানাদ, ৩৮৪টি বাজার, ৩৬০টি পান্থশাল। এবং ১২,০০০ 

মস্জিদ ছিল। এই প্রসিদ্ধ নগর প্রতিপক্ষের হস্তগত হুইয়াছিল। ১৮৫৮ 

অব্ের মার্চ মাসে উহ! ইংরেজসৈন্তের অধিকৃত হয়। সেকেন্দর বেগম আপনার 

কন্যার নামে ভূপালের শাসনকার্ধ্য নির্বাহ করিতেছিলেন। ই'হার চেষ্টায় 
তৃপালে শান্তি অব্যাহত থাকে । | 

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দক্ষিণমহা রাষ্ট্রের ভূম্বামিগণ ইনামকমিশনে ক্ষতিগ্রস্ত 

হইয়াছিলেন।* অধিকস্ত এই সময়ে নান! সাহেব এবং তাত্যা টোপের কাধ্যও 

ইহাদের গোচর হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের পশ্চিম প্রান্ত সিপাহীদিগের 
ক্ত্তেজনাতরঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। কিন্তু এসময়ে লর্ড এল্ফিন্ষ্টোন 

বোগ্াইর গবণ্ণর ছিলেন। ইহার কর্মকুশলতায় গোলযোগ নিরাককত হয়। 

দক্ষিণাপথে হায়দরাবাদের নিজাম এবং তাহার চিরপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী সলার্জঙ্গের 

কন্মক্ষমত| ও রাজনিষ্ঠার গুণে শান্তির মঙ্গলময় বিধান বদ্ধমূল থাকে । এইবূপে 

অনেকস্থলে ইংরেজের ন্যায় এতদ্দেশীয়দিগেরও সাহসে, বুদ্ধিকৌশলে, রাজনিষ্ঠার 

গুণে এবং কর্মনৈপুণ্যে বিগ্রবের অবসান ঘটে । কিন্তু মধ্য ভারতবর্ষের একটি 

স্থানের বিপ্লবনিবারণে বহু সৈনিক বল এবং যুদ্ধাভিজ্ঞ সেনাপতির যুদ্ধকৌশল, 

আবশ্তক হুয়। ঝাঁসীতে বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ ঘটে। রাণী লক্ষ্মীবাঈর বীরত্বে 
ংরেজ সেনাপতিকে বিব্রত হইতে হয়। পরবর্তী খণ্ডে এই বিষয় বিবৃত 

হইতেছে। 

* উপস্থিভ গ্রন্থের প্রথম তাগে ইনাধকমিশনের বিষয় বিবৃত হইয়াছে 



তৃতীয় খণ্ড। 
স্পাপসসপ্স তে উিতাশ সে 

প্রথম অধ্যায়। 

বাশী- লক্ষ্মী বাঈ । 
বাশীর সংস্থান--লক্্ী বাঈ--তাহার বাল্যবিবরণ--তভাহার বিবাহ-_তীহ।র স্বামীর 

দেহত্যাগ-__বাশীতে ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টের অধিকারন্থাপন-ঝাঁশীর বিপ্লব--এ দময়ে লক্ষী 
বাঈর কাধ্য--ইংরেজের সেনাপতির ঝশীতে যাত্র/তাহ।র সহিত লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধের 

উদ্যোগ--ঝাশীর ছুর্গ আক্রমণ-_লঙ্্ী বাঈর বীরত্ব ও পরাক্রম--তাহার ঝাঁশীপরিত্যাগ-- 

বাঁ।শীর দুগে ইংরেজসেনাপতির অধিকারস্থ'পন-_রাঁও সাহেব ও তাতা। টোপের সহিত লক্ষী 

বাঈর সম্মিলন__কুচের যুদ্ধ--ইংরেজসৈচ্যের কালী অধিকার--রও সাহেধ' প্রভৃতির 
গোয়ালিয়রে 'গমন--মহারাজ শিন্দের পলায়ন--গোয়ালিয়রে রাও সাহেবের অধিকার- 

স্থ(গন--ইংরেজ সেনাপতির গে।য়ালিয়রে যাত্রা--গোবালিয়রের যুদ্ধ--লঙ্গমী-বাঈর যুদ্ধস্থল- 

পরিত্যাগ-্-তাহ।র পশ্চদ্ধ।বন--ঙাহীর দেহত্যাগ--গোয়।লিয়রে মহারাজ শিন্দের পুনর্ববার। 

অধিকারস্থ(পন-_দামোদর রাও । | ্ 0. 

বাঁশী সাগর ও নর্দদা প্রদেশের অন্তর্গত। সাগর ও নর্দর্দা প্রদেশের উত্তরে 
ব্রিটিশাধিকৃত বাদা, এলাহাবাদ এবং মীর্জাপুর জেলা, দক্ষিণে নাগপুর ও 

নিঞ্জামের রাজ্য, পশ্চিমে গোয়ালিয়র ও ভূপাঁলরাজ্য। এই প্রদেশের অধিকাংশ 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীন ছিল। উহার অন্তর্গত ঝাণীতেও 

লর্ড ডালহৌসীর আদেশক্রমে কোম্পানির আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল! 
ঝাশীর বিপ্লবের বর্ণনা করিতে গেলেই বাশীর চিরপ্রসিদ্ধ রাণী লঙ্্মী বাঈর 
কথা বলিতে হ্য়। থন্্াপলির নামে যেমন লিওনিদস্, হুলদিঘাটের নামে 

যেমন প্রতাপ সিংহ, লোকের মানসপটে আবিভূতি হয়েন, ঝাশীর নামে 

সেইরূপ লক্ষ্মী বাঙঈ লোকের মনোমধ্যে উদ্দিত হইয়া থাকেন। ঝাঁশীর বিপ্লবের 

প্রসঙ্গে এই বীররমণীর বিচিত্র বিবরণ বর্ণিত হইতেছে ।* 

চে পরত দততাত্রেয বলবস্ত পারসনবীন মরাঠী ভাষায় ভগ্্মী বাঈর জীবনী প্রণগন করিয়া, 
ছেদ । উপস্থিত বিষয়ের সারাংশ এ গ্রন্থ হইতে নি হইল [ 

৪৯ 
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কষ্ণরাও তান্ষে নামক একজন মহারাষ্্ীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণানদীর তীরবত্ী 

ওয়ঈ গ্রামে বাস করিতেন। পেশওয়েগণের অধীনে ইনি মামলতদারের 

( মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর ) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পুন্র বলবস্তরাও 

পেশওয়ের সরকারে সেনানায়কের কন্ম করিতেন। বলবস্ত রাঁওয়ের ছুই পুত্রের 

মধ্যে জ্যেষ্ঠ মোরোপস্ত পিতার সহিত পুণায় থাকিতেন। ইনি শেষে পেশওয়ে 

বাজী রাওয়ের সহোদর চিমাজী আগ্লার সাতিশয় অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। 

বাজীরাও বিঠুরে গেলে চিমাজী আগ্লা কাশীধামে গিয়া বাস করেন। তাহার 
প্রিক্ন সহচর মোরোপত্ত তান্বেও সপরিবারে কাশীবাসী হয়েন। এখানে তিনি 
চিমাজীর দেওয়ানের কর্ম করিতেন। 

হিন্দুর এই চিরপবিত্র বারাণসীধামে ১৮৩৫ অন্দের ৯৯শে নবেম্বর মোরো- 

পন্ত তানের একটি কন্ত! ভূমিষ্ঠ হয়। এই কন্যা পিতৃগৃহে মনু বাঈ নামে 

পরিচিতা ছিলেন। মনুর বয়ঃক্রম ৩৪ বৎসর হইতে না হইতেই, তাহার 

মাত। ভাগীরণী বাঈ দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে মোরোপৃত্তের প্রধান 

হায় ও অভিভাবক চিমাজী আগ্লারও মৃত্যু হয়।. সুতরাং মোরোপন্ত কাশী 
পরিত্যাগ পূর্বক .বিহুরে গিয়া, বাজী রাওয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাতৃহীন 

মনু বাঈ পিতার সাতিশয় স্নেহ ও আদরের পাত্রী ছিলেন। তিনি সর্ধদ1 পিতার 
নিকটে থাকিতেন, পিতার অসামান্ত স্নেহসহকৃত আদরে মাতৃবিয়োগছঃথ 

বিস্বৃত হুইতেন, পিতৃসমীপে নানা! ক্রীড়াকৌতুকে আমোদলাভ করিতেন। 

গৃহে কোন জ্রীলোক ন৷ থাকাতে বালিকার বাল্যকাল এইরূপে পিতৃনমীপে 

পুরুষদিগের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। মন্ুর লাবগ্যময় দেহ, সুপরিন্ফ,ট 

গৌন্কাস্তি, সারল্যময় সাচার দেখিয়া, বাজী রাওয়ের অনুচরবর্গ তাহাকে 

আদর করিয়া “ছবেলী* (ময়না) বলিয়া ডাকিতেন। পেশওয়ের দত্তক পুক্র 

নান! মাহেব ও রাও সাহেবের সহিত এই বালিক। সর্বদা নান! ক্রীড়া 

করিত। বালিকার প্রতি বাজী রাওয়ের নিরতিশর স্নেহ ছিল। তাহার স্লেহা- 

তিশঘ্যে বালিকার বাল্যত্বতাবসুলত আবদার সহজে পূর্ণ হইত। নান! সাহেব 

যখন অশ্বারোহণে ভ্রমণার্থে বহির্গত ইইতেন, তথন মনও ঘোড়ায় চড়িয়। 

তাহার অন্মরণ করিতেন। নান! সাহেবকে অসিক্রীড়ায় গ্রবৃত্ত দেখিলে, 
মনও তাহার সহিত অসিক্রীড়ায় উদ্ভত হইতেন। এতথ্যতীত তিনি ঘুড়ি 
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উড়াইতেন, চক্রক্রীড়া করিতেন, স্বয়ং রাণী সাজিয়া, সঙ্গিনীদিগের মধ্যে কাহাকে 
দাসী, কাহাকেও সখী সাজাইতেন, কেহ তাহার আদেশ না মানিলে তাহাকে 
দণ্ড দ্িতেন। এইরূপ ক্রীড়ায় তাহার অধিকতর আমোদলাভ হইত। 
পদচ্যুত পেশওয়ের পুত্রদিগের সহিত তিনি যেরূপ বীরোচিত ক্রীড়াকৌতুকে 

আমোদিত হইতেন, সেইরূপ লেখাপড়াতেও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বাল্য- 
কালে সাধারণভাবে তাহার বর্ণপরিচয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তিনি 

ত্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন নান! সাহেবকে ভাইফৌট। দ্রিতেন। নিয়তির অপরি- 

ব্তনীয় বিধানে সংসারক্ষেত্রে এই উভয়েরই পরিণাম প্রায় একরূপ 

হইয়াছিল। 

একদা একজন জ্যোতিষী মনুর জন্মপত্রিক দেখিয়! বলিয়াছিলেন যে, 

তিনি রাজমহিষী হইবেন। মোরোপন্ত জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন 

করিতে পারেন নাই। ইতঃপুর্বে তিনি কন্তার জন্ত উপযুক্ত পাত্রের অনু- 

সন্ধান করিয়াছিলেন, কিস্ত সফলমনোরথ হয়েন নাই, এখন জ্যোতিষীর 

কথার তাহার আস্থা জন্মিল না। কিন্তু জ্যোতিষী দৃঢ়তার সহিত বলিলেন য়ে, 

তাহার গণনার কখনও অন্যথা হইবে না। এই সময়ে বশীর মহারাজ 
গঙ্গাধর রাঁওয়ের পত্বীবিয়োগ হইয়াছিল। জ্যোতিষী, মোরোপত্তকে তাহার 

সহিত কন্তার বিবাহমন্বন্ধ স্থির করিতে বলিলেল। মোরোপস্ত জ্যোতিষীর 

দৃঢ়তা দর্শনে তীহাকেই বাজী রাওয়ের অন্থরোধপত্র দিয়া, ঝাঁশীর টিকা 

নিকটে পাঠাইয়! দিলেন। 

গঙ্গাধর রাও কন্তা দেখিবার জন্ত একজন অমাত্য পাঠাইলেন। অতঃপর 

তিনি এই অমাত্যের মুখে মন্থর রূপলাবণ্য ও গুণগৌরবের বিবরণ শুনিয়া, 

বাজী রাওয়ের কথায় সম্মত হইলেন। ১৮৪২ অন্দের বৈশাখ মাসে মহ! 

মমারোহে ঝীণীর মহারাজের লহিত অষ্টমবর্ষীয়া মনু বাঈর পরিণয় হইল। 

জ্যোতিষী আপনার গণন1 সফল হইল দেখিয়া, সন্তষ্ট হইলেন। মোরোপস্ত 

মহারাজকে গৌরীদান করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন । পুরোহিত 

যখন গঙ্গাঁধর রাওর বস্ত্রাঞ্চলের সহিত মন্থর বস্্াঞ্চলের গ্রস্থিবন্ধন, কন, তথন 

মন্থ পুরোহিতকে বলিয়াছিলেন__ ভাল করিয়া ধুঁ়রূপে ্রস্থিবন্ধন করুন।” 

যিনি অতঃপর ' অপুর্ব তেজস্বিতার সহিত “মেরি ঝাশী দেঙ্গী নেহি বলিয়া, 



৩৮৮: সিপাহীযুদ্ধের'ইতিহাস। 
(উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজপুরুষের বিশ্ময় জন্মাইয়াছিলেন, অষ্টমবর্ষ বয়দেই তাহার 

: এইক্ধপ বাক্চাতুরী পরিস্ক,ট হইয়াছিল। 
নববধূ রাঁজবাটাতে প্রবেশ করিলে মহারাষ্্রীয় রীতিক্রমে শ্বশুরগৃহে বধূর 

নুতন নামকরণ হয়। মন্থুর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নানাভূষণে অধিকতর 

রমণীয় হইয়াছিল। এই দিব্য কাস্তি দর্শনে পুরবাসীদিগের আহ্লারদের অবধি 

রহিল না।. তাহার! বধৃকে মুষ্তিমতী লক্ষী বর্সিরা মনে করিতে লাগিল । এজস্ঠ 
লক্ষীন্বরূপিনী বধূর নাম “লক্ষ্মী বাঁঈ” রাখা হইল। মোরোপত্তের মনু বাঈ 
পেশওয়ের অনুচরদিগের ছবেলী এইরূপে লক্ষ্মী বাঈ নামে'গ্রসিদ্ধ হইলেন। 

বিবাহের পর লক্ষ্মী বাঈয়ের পিতা ঝাঁশীর দরবারের অন্ততম সর্দার হইলেন। 
তিনি দ্বিতীয় বাঁর দারপরিগ্রহ করেন। তাহার দ্বিতীয়৷ পত্ীর নাম চিমা বাঈ। 

ই'হার এক পুত্র ও এক কন্ত! জন্মে ।* 

. ১৮৫ হীঃ অবের অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষী বাঈ এক পুত্র গ্রসব করেন। নব- 

কুমার লাভে গঙ্গাধর রাও নিরতিশয় আনন্দিত হয়েন। নগরে মহোতসবের 

অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু এই শিশুটির বয়স তিন মাস পূর্ণ হইতে .না হইতেই, 
উহার দেহাত্যয় হইল। পুত্রশোকে লক্ষ্মী বাঈ কাতর হইলেন। গঙ্গাধর রাও 
হৃদয়ে এরূপ আঘাত পাইলেন যে, তাহার শরীর একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। 
বহু. চিকিৎসাতেও তিনি আর সুস্থ হইতে পারিলেন না। ছুরস্ত রোগ 
অবশেষে তাহার ছুঃদহ শোকের শান্তি করিল। তাঁহার দেহত্যাগের পর 

বাশীরাজ্য যেরূপে ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়, তাহ! এই গ্রন্থের প্রথম 

ভাগে বিবৃত হুইয়াছে। মৃত্যুর পুর্বে গঙ্গাধর, যথাবিধানে দত্তক গ্রহণ করেন। 

রী দত্তক পুত্র দামোদর রাও নাষে প্রসিদ্ধ হয়েন। 
বাঁশি ব্রিটিশ কোম্পানির অধিরুত হইলে দরবারের কর্মচারিগণকে বিদার 

দেওয়া! হয়। মোরোপন্ত এবং লক্্মণরাও রাণীর রিষয়কার্ধ্যের তত্বাবধানের 
ভার গ্রহণ করেন। দামোদর রাও, সপ্তমবর্ষে (গর্ভাষ্টমে) পদার্পন করিলে 
লক্ষী বাঈ ১৮৫৫ অবের মাঘ মাসে তাহার উপনয়ন সমারোহের সহিত 
সমাপন করিবার সুঙ্ক করেন। কিন্তু যখোপযুকত অর্থ না থাকাতে ভিনি, 

রা. এইধুজ। ও কম্ঠা! জীবিত আছেন। পুত্রের নাম চিন্তা রাঁও। (ইহাদের নিকট 
হারা, হাঙী বাঈয়ের মহারাস্্ীয় জীবনীলেখক অনেক -বিবয়ণ সংগ্রহ করিয়াছেন । 1”; 

্ ছা না 
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দামোদর রাওয়ের নামে কোম্পানির সরকারের যে অর্থ গচ্ছিত ছিল, তাহার 

মধ্যে এক লক্ষ টাকা প্রার্থনা! করিলেন। গবণমেপ্ট ইহাতে এই উত্তর 
দিলেন যে, দামোদর্ রাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, এঁ টাকার দাবী করিলে, রাণী উহা 
প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া! যদি প্রতিশ্রুত হয়েন এবং তদ্বিষয়ে চারি জন পদস্থ 
ও সমস্ত ব্যক্তিকে জামিন দিতে পারেন, তাহা হইলে এ টাকা দেওয়া যাইবে। 
গবর্ণমেণ্টের এইরূপ উত্তরে লক্গ্মী বাঈ সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু উপায়া- 
স্তরের অভাবে তাহাকে এ প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। তিনি লক্ষ টাকা 

বায় করিয়া, মঙ্কীপমারোহে পুত্রের উপনয়নসংস্কার সমাপন করিলেন। 
লক্ষ্মী বাঈ ধশ্মানষ্ঠানে ও ঈশ্বরচিন্তায় স্বকীয় মানসিক সম্তাপ বিস্বৃত হইবার 

চেষ্টা করিতেন। তিনি রাত্রি ৪টার সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া, ন্নানাদি কার্ধ্য 

সমাপন পূর্বক শিবপৃজায় প্রবৃত্ত হইতেন। ৮টার সময়ে তাহার শিবপৃজা! শেষ 
হইত। তাহার পর পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্বক প্রাসাদ প্রাঙ্গণে 81৫টি অস্থ 
লইয়া প্রায়'ুই ঘণ্টাকাল উহাদের চালনা করিতেন। ১৯টার সময়ে *পুনর্ধবার 
স্নান করিয়া শান্্রাহ্মোদিত প্রাত্যহিক দানধর্ম্ের অনুষ্ঠান পূর্ধক ভোজন 
করিতেন। ভোজনাস্তে বেলা ৩টা পর্যন্ত ১৯শত রামনাম অষ্টপ্রকার চনদানে 
তর ক্ষুত্র কাগজে.লিখিতেন, এবং এঁ কাগজের থণ্গুলি গোধুমচূর্ণের গুটিকার 
মধ্যে পুরিয়া উহা মত্শ্তদ্িগকে খাওয়াইতেন ; সায়ংকাঁল হইতে রাত্রি ৮টা 

পর্ধ্যস্ত পুরাণ শ্রবণ করিতেন । যাহার! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিত, 

তাহারা এই সময়ে সাক্ষাৎ করিত। অনন্তর পুনর্ধার নান করিয়া, তিনি 
দেবার্চনায় বসিতেন; ইহার পর রাত্রি দ্বিগ্রহরের পূর্ব্বে শয়ন করিতেন। 

' শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর প্রতি তাহার সবিশেষ ভক্তি ছিল, তিনি প্রতি শুক্রবার 
উপবাস করিঝ়া, হূর্যযাস্তকালে মহালক্ীর মন্দিরে দেবীদর্শনে গমন করিতেন। 

পতিবিয়োগের পর লক্ষ্মী বাঈ তিন বংসরকাল এইরূপে কঠোর ব্রতাচরণে 

দুর্ববহ জীবনভার বহন করিতেছিলেন। তিনি সহস৷ ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধ 

চরণে উদ্ধত হয়েন নাই । ব্রিটিশ কোম্পানির বিচারে তিনি হুঃখিত হুইয়া- 

ছিলেন, ব্রিটিশ কোম্পানির কার্য নিরতিশয় স্ায়বহিভূতি কলিয়া, তিমি সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, এই কার্য্যের প্রতিরোধের জন্য তিনি যথাশক্তি স্তার়সম্মত, যুক্তি 

দেখাইয়াছিলেন, কিন্ত 'এইক্প বিচারে, এইরূপ হুঃখের আবেগে, এইবপ -যুক্কি- 
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তর্কের মর্যযাদাহানিতে তাহার হৃদয়নিহিত তুষানল প্রজলিতপাবকে পরিণত 
হয় নাই। উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ এীতিহাসিক কে সাহেব এই ভাবে 

লিখিয়াছেন-__“ক্রমে অন্যান্ঠ বিষয়ে রাণীর যার পর নাই বিরক্তি জন্মে, ইহার 

মধ্যে ইংরেজদিগের অনুষ্ঠিত গোহত্য। প্রধান | ধর্মপ্রাণ ধিন্দুর নিকটে এই 

বিষয় সাতিশয় ধর্মহানিজনক ৷ রাণী ইহার প্রতীকারের জন্ত ব্রিটিশ গবর্ণ- 

মেন্টের নিকটে আবেদন করিলেন। ঝাঁশীর লৌকেও গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয় 

জানাই£। প্রতীঙ্কারের প্রার্থনা করিল, কিন্ত এই আবেদনের উত্তর সস্তোষ- 

জনক হইল ন|। কর্তৃপক্ষ গোহত্যানিবারণে অসম্মত হইলেন $ গবর্ণমেণ্ট আবার 

রাণীর বিরক্তিবৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিলেন।” অতঃপর কে সাহেব রাণীর 
সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন-_“ইহার পর রাণীকে তাহার স্বামীর খণ পরিশোধ 

করিতে বল! হইল। রাণী এই অসঙ্গত আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইলেন। 
এখারেও ইন্দোরের রেসিডণ্ট. স্তার্ রবার্ট হামিপ্টন বাণীর কথা রক্ষা করিতে 

লেফ টেক্লেপ্ট-গবর্ণরকে অন্থুরোধ করিলেন। কিন্তু লেফটেনেপ্ট-গবর্ণর পুর্ব্বের 
হ্যায় অটলভাবে বহিলেন। অতঃপর রাণীর বৃত্তির কিয়দংশ রদ কর] হইল।* 

রাণী যুক্তিমঙ্গতভাবে কহিলেন যে, তদীয় স্বামীর দেন! তাঁহার নিজের দেন৷ 
নছে, স্থৃতরাং তিনি উহার জন্ত দায়ী হইতে পারেন না। তিনি ঝাঁশী ছাড়িয়। 

পুণ্যক্ষেত্রে বারাণসীতে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনার উন্ত গবর্ণমেণ্টের 

নিকটে আবেদন করিতে প্রস্তত আছেন। রাণীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা 

হইয়াছিল, তাহার পরিণাঁমে যে, কি হইবে, বলিতে পারি না। কিন্ত এ সম্বন্ধে 
যাবতীয় কাধ্য এরূপ অন্ুদারতামূলক এবং এরপ্তায়বহ্িভূতি যে, কল্বিন 
সাহেব যদি ইহার. কুফলের বিষয় ভাঁবিতেন, তাহা হইলে তিনিও চমকিত 

হইতেন। এইরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাণীর বিরাগ ক্রমে ঘনীভূত হইতে 

।. *&. খবর্ণমেন্ট রাঁণীকে মাসিক পচ হাজার টাকা বৃত্তি দিবার বঙ্গোবস্ত করিয়াছিলেন । 
রাণীর মহ্থারাষ্ট্রীয় জীবনীলেখক বলেন, রাণী এই বৃত্তিগ্রহণে সম্মত হয়েন নাই । তাহার যে 
কিছু অর্থ সঞ্চিত ছিল, তন্বার৷ তিনি কোনরূপে দিনপ[ত করিতেন। ্ 

1 মাংসে বিদ্ধ কণ্টকের ন্য।য় নিম্নলিখিত পদ্স্বগ্রহণকর্মাও অল্প উত্তেঞ্জনার উদ্দীপক নহে, 
ঝাশীর পূর্বদিকে নগরপ্রাচীরের বহির্ত।গে লল্ষ্মীদেবীর মন্দির আছে। গঙ্গাধর রাওর 
পূর্বপুরুষ দেবসেবার জন্ত দুই খানি গ্রামের উপস্বত্ব নির্দিষ্ট করিয়া শিয়াছিলেন। গঙ্গাধর 
রাওর মৃত্যু হইলে ডেপুটি কমিশনর এই বন্দোবস্ত পূর্বের ম্যায় রাখিতে গবর্ণমেন্টকে অনু- 

ফোধ করেন। কিন্তু গ্রাম দুইখানি অধিকার করিবার আদেশ দেওয়। হয়.। রাণী ইহার 
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লাগিল। তাহার ষেকূপ পুরুষোচিত ক্ষমতা, সেইরূপ নারীজনোচিত হিং সা- 

প্রবৃত্তি ছিল। তিনি ঝটিকাসঞ্চারের প্রতীক্ষায় রহিলেন। রাণী নিশ্চিত 

বুঝিয়াছিলেন যে, তাহার সময় উপস্থিত হইবে । ১৮৫৭ অৰে তাহার বয়স 

উনত্রিশ কি ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল।* তাহার যেরূপ তীক্ষ বুদ্ধি, সেইরূপ 
কর্তব্যসাধনে দৃঢ়তা, বাকৃকৌশল ও উৎকৃষ্ট যুক্তিবিন্াসপ্রণালী ছিল। তিনি 

কমিশনর ঝ৷ গবর্ণরের নিকটে আপনার বিষয় বিশদরূপে বলিতে পারিতেন 

যখন ইংরাজ রাজপুরুষের সহিত কথা কহিতেন, তখন আপনার অন্তনিগুর্ট 
বিরক্তি বা ক্রোধ চাগিয়! রাখিতেন। তীহার বিরুদ্ধে নানা কথ! প্রচারিত 

হইয়াছিল; কিন্তু এইরূপ নিরুদ্ধ কথ প্রচার করা আমাদের একট রীতি । 

যখন কোন বাজ্য অধিরুত হয়, তখন রাজ্যত্রষ্ট ভূপতি অথবা তাহার উত্বরা- 

ধিকারীর বিরুদ্ধে নান! কথ। প্রচারিত হইয়! থাকে। কথিত আছে, রাণী 

অপরের ক্ষমতায় বশীভূত ও পরিচালিত বালিকামাত্র ছিলেন। তিনি অমিতা- 

চারে অনুক্ষুণ আসক্ত থাকিতেন। রাণী যে, কেবল বালিক! নহেন, তাহ 

তাহার কথাবার্তাতে প্রকাশ পাইত। তাহার অমিতাচার অপরের কল্পনামূলক 
বাতীত আর কিছুই নহে।” 1 

উপস্থিত সময়ে ঝাঁশীতে ১২ সংখ্যক এতদেশীয় পদাতিদলের একাংশ, 

১৪ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের একাংশ এবং কতিপয় গোলন্দাঞ্জ 

সৈনিক ছিল। কাণ্ডেন ডনলুপ এই সকল সৈনিকের অধিনায়ক ছিলেন । 

বাঁশী যে দিন ব্রিটিশরাজ্যের সহিত সংযোজিত হয়, সেই দিন হইতে কাণ্ডেন 

স্কীন কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঝঁশীতে যে, কোনরূপ গোলয়োগ 

ঘটিবে, ইহাতে কাণ্ডেন স্বীনের বিশ্বাস ছিল না। যখন মিরাটে গোলযোগ 

ঘটে, তথনও কাণ্তেন ্বীনের বিশ্বাস জন্মে নাই যে, ঝাঁশীর সিপাহীরা গবর্ণ- 

পীর 

প্রতিবাদ করেন । এই বিষয় পুনর্ধবার গবর্ণমেন্টের বিচারের জন্য ঘায়। ইহার ফল পূর্বববৎ 
হয়। কিন্তু গবর্ণমেন্টের আদেশ কার্ষে পরিণত হইতে ন! হইতেই ঝশীতে বিপ্লব ঘটে । 

* উক্ত জীবনীতে উত্ত হইয়াছে যে ১৮৩৫ শ্বীঃ অব লক্ষ্মী ব।ঈর জন্ম হয়। নুতরাং 
১৮৫৭ অন্দে তাহার বয়্ম ২২ বৎমরের অধিক হয় নাই। ৃ 

রী, /2/2 522 77/2%1 22. 4445. 56263. 

শ্চার্ জন্ মালকম্ও রাণীর সুচরিত্রের যখেচিত প্রশংস। করিয়াছেন । উপস্থিত গ্রন্থের 

প্রথম ভাগে ইহা বিবৃত হুইয়ছে । : | 
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মেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইবে, অথব! বাহিরের লোকে দিপাহীদিগকে উত্তেজিত 
করিয়া তুলিবে। তিনি ১৮ই মে আগবায় এই ভাবে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন__ 

“এই স্থানে যে, কোনরূপ আশঙ্কার কারণ আছে, তাহা আমার মনে হয় 

না। এখানকার সৈনিকের! বিশ্বস্তভাবে আছে, এবং মিরাট ও দিল্লীর ঘটনায় 

অসীম ত্বণা প্রকাশ করিতেছে। ইহারা কাণ্ডেন ডনলুপের ন্যায় একজন 
উপযুক্ত অধিনায়কের অধীন রহিয়াছে । ইহাদ্িগকে কি ভাবে পরিচালিত 

করিতে হয়, তাহ তিনি জানেন। তিনি ইহাদের মধ্যে কোনরূপ অসস্তোষের 

কারণ দেখিতে পাইতেছেন না1।” মে মান অতীত হুইল। জুন মাসের 

প্রারস্তে কমিশনর সাহেব সিপাহীদ্দিগের এইরূপ অন্ুরক্তি ও প্রভৃভক্তির বিষয়ে 

নিঃদন্দেহ রহিলেন। তিনি কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু 

দেখিতে দেখিতে বিপদের পূর্বশ্চনা ঘটিতে লাগিল। রি 
. কমিশনর সাহেব ৩র! জুন নিঃসন্দিপ্ধচিত্তে সিপাহীদিগের প্রভৃভক্তির বিষয় 

প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার এক দিন কি ছুই দিনপরে দিবাভাগে সৈনিক- 

নিরাসের ছুই খানি বাংল! পুড়িয গেল। ৫ই ছুর্গের দিকে বন্দুকের শব্ধ 
হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, আর কোন 
বিষয় না৷ ভাবিয়া, আন্মরক্ষায় ও সম্পত্তিরক্ষায় উদ্ভত হইলেন। যুদ্ধাসমর্থ 

ইউরোপীয়গণ পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি লইয়া! নগরের ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
মিপহীদিগের আফিদরগণ সৈনিকনিবাসে রহিলেন। কাপ্ডেন ডনলুপ এবং 
ত্বাহার মহযোগিগণ সিপাহীদ্দিগকে শান্তভাবে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

সিপাহীর1 নিমকের মূর্য্যাদ। রক্ষা করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে কাওয়াজ 

হইখে বলিয়া আদেশ প্রচারিত হইল। নির্দিষ্ট সময়ে এতদ্দেশীয় আফিসরগণ 
ঝাঁশীর সিপাহীদিগের সহিত কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইলেন। মিপাহীগণ 

এ সময়ে কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল ন|। তাহারা প্রশাস্তভাবে 

যথোচিত সম্মাসহকারে অধিনায়কের আদেশের অন্ুবর্তী হইল। কিন্তু এইন্ধপ 
্রশাস্তভাবে, এইরূপ সম্মান প্রদর্শনে কোন ফল হইল না। ঝটকার প্রারস্তে 
প্রকৃতি যেমন প্রশান্তভাবে থাকে, সিপাহীদিগের বাহতাবও সেইরূপ প্রশান্ত 
রহিল। এই সময়ে স্কীন এবং গর্ডন দাছেব সৈনিকনিবাঁসে গিয়া, কাণ্চেন 
ডনলুপের সহিত মাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর স্কীন সাহেব ছর্গে প্রত্যাবৃদ্ 
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হইলেন । গর্ডন সাহেব আপনার গৃহে গিয়া, ভোজন দমাপন রক সাহায্য রা্তির 

প্রত্যাশায় পার্খববর্তী সর্দারদিগের নিকটে পত্র লিথিলেন। কিন্তু বিপদ অনিবার্য 
হইয়া উঠিল। এ দিন প্রাতঃফালে সমগ্র সিপাহীদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুখিত 

হইয়া, আপনাদের আফিসরদিগের উপর গুলি চাঁলাইতে লাগিল । ইউরোগীয়- 

দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই নিহত হইলেন । কেবল একজন অধিনায়ক গুরুতর- 

রূপে আহত হইয়াও, কোনরূপে অশ্বারোহণ পূর্বক দুর্গে প্রস্থান করিলেন। 
উত্তেজিত সিপাহীগণ সৈনিকনিবান এইরূপে নরশোণিতে ঞ্রিত করিল। 

অতঃপর তাহার! কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া! দিল, কাঁছারিঘর পুড়াইয় 

ফেলিল। অবশেষে উত্তেজিত সিপাহী, কারামুক্ত কয়েদী, বিশ্বাসঘাতক 

পুলিস প্রহরী, সকলে মিলিয়া, দুর্গ অবরোধ করিল। 

৭ই জুন দুর্গবাসী ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্টচক্র আবর্তিত হইল। চারি দিক 
করাল মেঘমালায় সমাবৃত হইয়াছিল। প্রবলবেগে ঝটিকার সঞ্চার ঘটিয়াছিল। 

এই ভয়ঙ্কর ঝটিকাপাতের মধ্যে পলায়ন পূর্বক প্রাণরক্ষা করা ইউরোপীয়- 
দিগের সুসাধ্য হইল না। সুতরাং তাহারা এখন নিরুপায় হইয়া, এক সময়ে 
ধাহার প্রতি অন্তায় ব্যবহারের এক শেষ করিয়াছিলেন, তাহারই শরণাগত 

হইলেন। ৭ই জুন প্রাতঃকালে কাপ্রেন স্কীন দুর্গ হইতে নিরাপদে স্থানান্তরে 
চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মী বাঁঈর নিকটে কতিপয় কর্মচারী 
পাঠাইলেন। কথিত আছে, ই'হাঁরা পথিমধ্যে অবরুদ্ধ ও রাণীর নিকটে আনীত 

হইলেন। রাণী ই'হাদিগকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। 

এই সকল প্রিপাহীর অস্ত্রাঘাতে ই“হাদের প্রাণান্ত ঘটিল।* ঝাঁশীর গ্রধান সদর 

মামীন রাণীর ভূত্যগণ কর্তৃক নিহত হুইলেন। স্কীন ও গর্ভন সাহেব সেই 

দিন রাণীর নিকটে বারংবার পত্র লিখিলেন। কিন্ত ইহাদের পত্র কোথায় 
গেল, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া গেল ন|। বেল! দুই ঘটিকার পর উত্তেজিত 

লোকে ছুর্গ আক্রমণ করিল। কিন্তু ইহাতে ছুর্গবাসীদিগের কোনরূপ ক্ষতি 
হইল না। ৮ই জুন প্রাতঃকালে তাহার আবার অধিকতর উৎসাহের সহিত 
আক্রমণ করিল। ছূর্গের বহিভাগে সশস্ব লোকে যেমন ইউরোপীয়দিগের 

« ইহ ইংরেজলেখকদিগের কথ।। লক্ষ্মী বাঈর জীবনীলেখক যে বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ ঘটনার উল্লেগ নাই। 
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শোণিতপাতে সচেষ্ট হইয়াছিল, দুগের অভ্যন্তরেও সেইরূপ নিরন্ত্র বিশ্বাস- 

ঘাতকগণ তাহাদের অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। আক্রমণকারীদিগের 

প্রবেশের জন্ত হূর্গদার খুলিয়। দিবার চেষ্টা হয়। সৌভাগাক্রমে উপযুক্ত সময়ে 

এইরূপ চেষ্টার প্রতিরোধ করা হয়। ইহাতে কিছুকালের জন্য দ্ুর্গবামিগণ 

অক্ষতশরীরে থাকেন। কিন্ত আক্রমণকারীদিগের উদ্ধম নিক্ষল কবিনাঁর 

স্থয়োগ ঘটিল না। কাপ্রেন গর্ডন নিহত হইলেন । আহারসামগ্ী ও গোলা- 

গুলি নিঃশেষপ্রায় হইল। চারি দিকে আক্রমণকারীদিগের সংখ্যা উত্তরোত্তর 

বুদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং আক্রমণকারীদিগের হস্তে আম্মনমপণ ব্যতীত 

আর কোন উপায় রহিল না। কাণ্রেন স্কীন অগত্যা মন্ধিচক শ্বেতপতাকা 

উড়াইয়া দিলেন। 

সিপাহীদিগের অধ্যক্ষগণ ইহা দ্রেখিয়া, দুর্গদ্ধারে পমাগত হইল, এবং 

কাণ্ডে স্কীনকে সন্ধিস্থাপনের জন্ গন্তীরভাবে শপথ করিতে দেখিয়া, শালে 
মহম্মদ নামক একজন নেটিব ডাক্তারের দ্বারা জানাইল যে, ঘি ইংরেজের! অন্ত 

পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গ সমপণ করেন, তাহ! হইলে তাহাদের কেশাগ্রও্ স্পশ করা 

হইবে না। এই প্রস্তাব গ্রাহা হইল। দুগাসিগণ অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলেন। 

ছুর্গ হইতে যাত্রা করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্ত হতভাগ্যদিগের 

নিষ্কৃতিলাভ ঘটিল না। হর্ণদ্বার অতিক্রম করিতে না করতেই সশস্ত্র সিপাহীগণ 

তাহাদের মধ্যে আলিয়৷ পড়িল, এবং হাত বাধিয় তাহাদিগকে বন্দী করিল । 

এখন বাধা দ্রিবার__-আত্মরক্ষা করিবার আর কোন উপার রহিল না । আক্রান্ত- 

গণ নিরীহ মেষপালের স্ায় স্থিরভাবে রহিলেন। অবরুদ্ধদিগকে রাজপথ দিয়া 

নগরের বহিভাগে লইয়া যাওয়া হইল। কতিপয় সওয়ার এই সময়ে আসিয়া 

কহিল, রেশেলাদারের হুকুম, অবরুদ্ধদ্িগকে বধ করিতে হইবে । অনন্তর 

এই শোচনীয় দশাগ্রন্ত জীবদিগকে বুক্ষশ্রেণীর নিকটে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখা 

হইল। জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পরমবিশ্বাসের পাত্র দারোগা এই ভয়ঙ্কর 

কার্য্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিল। জেলদারোগা সর্বপ্রথম আপনার . প্রাচীন 

মনিবের প্রাণ সংহার করিল। মহিলাগণ ও বালকবালিকাদ্দিগকে পুরুষগণ 
হইতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখ! হইল। ই'হারদদের সকলেই ঘাতকদিগের অস্ত্রাঘাতে 
দেহত্যাগ করিলেন । ই'ছাদের দেহ তিন দিন পধ্যন্ত রাস্তায় ফেলিয়৷ রাখা 
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হইল। পরে অতি সামান্তভাবে এক ভাগে পুরুষদিগের, অন্ত ভাগে নারীদিগের 

সমাধি হইল। এইরূপে পঞ্চাশ ঘাটিজন নিরীহ ও নিরপরাধ খৃষ্টধর্ীবলম্বীর 

শোণিতে নবাধিকৃত ঝাশী কলঙ্কিত হইল।% 

মহামতি কে দাহেব এই ভাবে ঝাশার শোচনীয় ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন । 

ইহার পর তিনি পিখিয়াছেন-_“নিশ্বান্ত প্রমাণ অনুসারে জানা গিয়াছে যে, 

এই ভরঙ্কর নরহত্যার সময়ে রাণীর ভত্যদিগের মধ্যে কেহই উপস্থিত ছিল 
ন1। প্রধানতঃ ইহা আমদের পুরাতন লোকের কনম্ম। অনিয়মিত অশ্বা- 

রোহিদণ হইতে এই নরহ্তার আদেশ এপ্রচারিত হয়। জেলদারোগা ইহার 

করঠত্ব গ্রহণ করে ।”+1+ কে সাহেবের এইরূপ উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 

ঝশণীর নরহত্যাকাগ্ডে রাণী লক্ষী বাঈ লিপু ছিলেন ন1। 

মহারাস্্রীয় লেখকদিগের মতে ৭৫ জন সাহেব, ১৯টি বিবি এবং ২৩টি 

বালকবালিক] নিহত হয়। এইরূপ নৃশংস কম্মে রাণীর কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল 

কি না, লক্ষ্মী বাঈর জীবন্নীতে তদ্বিষয় এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, £ 

জুন মাসের প্রারভ্তে ঝাণীর সৈনিকদিগের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার 
দেখিয়া, ডেপুটি কমিশনর কাপ্তেন গঙন এণং অপর ইউরোপীয়গণ ঝাশীর 

রাণীর নিকটে আহ্মরক্ষার জন্ত আশ্রয় এবং ঝাশীরক্ষার জন্য সৈম্ প্রার্থন। 

করেন । রাণী প্রার্থনাপূরণে সম্মত হয়েন, কিন্তু তাহার সেস্তসংখ্যা অধিক 
ছিল না, এজন্ত তিনি সমাগত রাজপুরুষদিগের নিকটে সৈন্ঠসংখ্য। বুদ্ধি 

করিধার প্রস্তাব করেন। সে সময়ে এই প্রস্তাৰ রাজপুরুষদিগের অনু- 

মোদিত হয়। 

প্রথম দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইল। পর দিন গর্ডভন সাহেব একাকী 

রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাকে কেবল আপনাদের কুলমহিলাগণ ও 

বালকবালিকাদ্িগের সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । 

পাসিপিপপা পপ 

& /7-7)%) ১) 174. 794 244, 3৫9. 

রা /£1৫. 

+ লক্ষ্মী বাঈর একজন পুরাতন কর্মচারী ঝাশীর যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। ইনি উজ্জয়িনীতে 
গিয়া বাস করেন । উজ্জয়িনীর জজ রাও বাহাদুর চিস্তামণি নারায়ণ বৈদা এম্. এ. এল্, 
এল্, বি. ই কন্মচারীর নিকট হইতে উপস্থিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়[ছিলেন। 



৩৯৬ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

রাণী নম্মত হইলেন। তত্পরদিন ইংরেজরমণীগণ সম্তানদিগকে লইয়া, রাণীর 
প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাণী যথোচিত সৌজন্য প্রকাশ পূর্বক তাহাদের 
অবস্থিতির জন্ত স্থান নির্দেশ করিয়৷ দিলেন, এবং তাহাদের রক্ষার জন্য উপযুক্ত 

প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। কিন্ক তাহার! দীর্ঘকাল রাণীর তত্বাবধানে থাকিলেন 

না। নিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইল । ইংরেজের] ছুর্গে আশ্রয় 

গ্রহণ করিলেন, এবং আপনাদের আশ্রয়স্থল অধিকতর স্থবরক্ষিত ও নিরাপদ 

মনে করিয়া, কুলমহিলাগণ ও ঝালকবালিকাদিগকে তথায় লইয়! গেলেন। 

মহিলারা রাণীর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেও রাণী ছুই তিন দিন পধ্যন্ত প্রত্যহ 

রাত্রিকালে উত্তেজিত সিপাহীদিগের অজ্ঞাতসারে, তাহাদের আহারার্থে তিন 

মণ গমের কটা পাঠাইয় দিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়া- 

ছিল, তাহা কে সাহেবের লিখিত বিবরণে পরিব্যক্ত হইয়াছে । উত্তেজিত 

লোকের অন্ত্রাথাতে যত ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিক। দ্রেহত্যাগ 

করে, তাহ পুর্বে উক্ত হইয়াছে। রাণীর যদি উপযুক্তসংখ্যক সৈম্ত ও 

সুদক্ষ কশ্মচারী থাকিত, তাহ! হইলে ৮ই জুন ঝাশীতে এই সকল অসহায় 

ইউরোপীয়ের শোণিতপাত হইত ন1। রাণী, মুন্সী অযোধ্য। প্রসাদ দ্বারা 

কাপ্তেন গর্ডন সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি আদেশ পাইলে 

এই  বিপত্তিকালে তাহাদের সাহায্যের জন্ট ঠাকুরজাতীয় সৈন্য সংগ্রহ করিতে 

পারেন। ইহার উত্তরে গর্ভন সাহেব কহিয়াছিলেন,_-“আমরা আপনাদের 

সাহাষ্যগ্রহণের ইচ্ছ। করি না। আমাদের বিষয় না ভাবিয়া, আপনার আত্ম- 

রক্ষার চেষ্টা করুন।” সুতরাং আক্রান্ত ইউরোপীয়দিগের রক্ষার জন্য রাণীর 

সমক্ষে আর কোন উপায় ছিল না। নিপাহীর1 দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান 

করিলে রাণী ইউরোপীয়দিগের শবগুলির যথারীতি সৎকার করাইয়াছিলেন। 

দুই জন ইংরেজ এবং একটি ইংরেজমহিল! এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হইতে কোনরূপে 

প্রাণ বক্ষ! করেন। ই"হার্দের মধ্যে মার্টিন নামক এক ব্যক্তি আগরায় থাকেন। 

ইনি রাণীর দত্তক পুত্র শ্ীযুত দামোদর ্বাওয়ের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া- 

ছিলেন,_-“আপনার মাতৃদেবীর প্রতি দাতিশয় হ্ায়বিকদ্ধভাবে এবং নির্দয়- 

রূপে এ বিষয়ের দৌষভার সমর্পিত হইয়াছে । আমি ব্যতীত আর কেহই 
প্রকৃত ঘটন! জানেন না। আপনার গরীব মাতাঠাকুরাণী ১৮৫৭ অবের 



লক্ষ্মী বাঈ। ৩৯৭ 
পপ পপ সস ০ ০ পপ পাশপাশি পিপি পা তল লা পপ শিাশিশীশীগীশাশীশীগ। পা আপা শপ প্ত 

জুন মাসে ঝাশীর ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের _নিধনব্যাপারে কোন অংশে 
লিপ্ত ছিলেন না। ইউরোগীয়গণ ছুর্গে গেলে তিনি ছুই দিন তাহাদের খাস্ভ- 

সামগ্রী পাঠাইয়া৷ দেন। করের! হইতে এক শত বন্দুকধারী লোক আনিয়া, 

তাহাদের সাহাষ্যার্থে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইংরেজেরা এই সকল জোককে 

এক দিন হুর্গে রাখিয়া, পরে বিদার দ্রেন। ইহার পর বাণী মেজর্ স্কীন এবং 

কাণ্ডেন গর্ডনকে পলায়ন পুর্বক দতিয়া নামক স্থানের রাজার আশ্রয় গ্রহণ 

করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধও রক্ষিত হয় নাই। অবশেষে 

তাহার। আপনাদের সৈন্ত ও পুলিশ প্রহরী প্রভৃতি কর্তৃক নিহত হয়েন ।৮* 

উত্তেজিত সিপাহীরা৷ ইউরোপীয়দিগকে বধ করিল, ছাউনী লুঠিয়া লইল, 
ঝশীর দুর্গে ঝাশীর সৈনিকনিবাসে ্বপ্রধান হইয়া! উঠিল, ইহার পর রাজ- 

প্রাসাদ তাহাদের লক্ষ্য হইল। তাহার! প্রাসাদ অবরোধ করিল। তাহাদের 

দলপতি রাণীকে কহিল, তাহার! দিল্লীতে যাইতেছে, এখন তিন লক্ষ টাক! 

না পাইলে তোপে রাজ প্রাসাদ উড়াইয়া দিবে । রাণীর যথোচিত প্রত্যুৎপন্ন- 

মতি ছিল। তিনি বিপদে অভিভূত না হইয়া, বলিয়! পাঠাইলেন যে, তাহার 

রাজা, তাহার সম্পত্তি, সমস্তই পরহস্তগত হইয়াছে । তিনি এখন দারিজ্র্যে 

নিপীড়িত, এখন পরমুখপ্রেক্ষিণী অনাথা। তাহার ন্যায় দরিদ্র অনাথার উপর 

অত্যাচার কর] তাহার স্বদেশীয় সিপাহীদিগের উচিত নয়। কিন্তু সিপাহীর! 

এই কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এদিকে রাণীর পিতা সিপাহীদিগকে 

শান্ত করিবার জন্য তাহাদের সর্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়্াছিলেন। 

তিনি অবরুদ্ধ হইলেন। সিপাহীরা কহিল, কিছু টাকা না পাইলে তাহারা 
রাণীর দায়াদ সদাশিব রাও নারায়ণকে ঝাশীর গদিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। 

রাণী নিরুপায় হইলেন। তিনি পিতাকে বিমুক্ত করিতে কহিলেন, এবং আপ- 

* মুল পত্রধানি পরিশিষ্টে উদ্ধত হইল । কে সাহেব লিখিয়াছেন (5%/ 77/৮%. 
£1/, 365) রাণী ৬ই জুন অপরাহুকালে পতাক। উড়াইয়া হুমংখ্য অনুচরের সহিত মিপাহী- 

দিগের আবাসস্থলে উপনীত হয়েন। আহহুন আলী নামক একজন মোল। স্বধর্মানিরত 
লে।কদিগকে উপাসনার জন্য আহ্বান করেন। এইরূপে ইংরেজদিগের বিরন্ধাচরণের জন্য 
ইঙ্গিত কর! হয়। কর্ণেল মালিসনও এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন (1%/412% 71%/7%). 
1. 225), কিন্তু রাণীর রিমাতা। কহেন যে, এই সময়ে রাণী এক বারও প্রাসাদ হইতে 
বহির্গত হয়েন নাই। 



৩৯৮ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

নার সম্পত্তি হইতে অলঙ্কারাদিতে এক লক্ষ টাক] দিয়া, সিপাহীদিগকে শাস্ত 

করিলেন। সিপাহীর৷ অর্থলাভে উৎফুল্ল হইয়া, “মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদ- 

শাহকা, অন্মল ( আমল) রাণী লক্ষ্মী বাঈকা” এইরূপ ঘোষণ। করিতে করিতে 

দিল্লীর অভিমুখে প্রশ্তান করিল। রাণী এই বিষয় ইংরেজ কত্তুপক্ষের নিকটে 

লিখিয়! পাঠাহলেন। 

করেল মালিমন্ সাহেব এ স্ধন্ধে পিখিয়াছেন যে, দিপাহীর! টাক! চাহিয়া 

ছিল, রাণী ঝাশীর গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অর্থের 

বিনিময়ে অতাষ্ট পদ লাভ করেন। সিপাহীর1 উৎকোচে বশীতৃত হইয়া, লক্ষী 

বাঈ ঝাণনীর রাণী বপিয়া, ঘোষণ। করে।* কে সাহেবও এই ভাবে লিখিয়। 

গিয়াছেন।? কিন্তু উল্লিখিত ঘটনার প্রতিপন্ন হইবে যে, রাণী ঝাশীর গদি- 

লাভের জন্ত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়েন নাই। তিনি একান্ত 

নিরবলগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্থদান ভিন্ন উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্ত 

হইতে নিষ্কতিলীভের আর কোন উপার ছিল না। নিপাহীদিগের দলভুক্ত 

হইলে তিনি আপনার অলঙ্কারাদি দিতেন না বা এই অর্থদ্বানের বিষয় ইংরেজ 

রাজপুরুষদিগের গোচর করিতেন না। ঘটনাচক্রের অভাবনীয় আবর্তন 

তাহাকে এই ভাবে সিপাহীদিগের সন্তোষসাধনে প্রবপ্তিত করিয়াছিল। 

সিপাহীরা চলিয়া গেলে রাণী গবণমেণ্টের নিয়োজিত ফৌজদারির সেরেস্তা- 

দার গোপাল রাও প্রভৃতি সন্্রান্ত ব্যক্তিগণকে ডাকাইয়া, অতঃপর কর্তব্য 

নিপ্ধারণসন্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাগরপ্রদেশে এই সমরে গোল- 

যোগ ঘটে নাই। সুতরাং তথাকার কমিশনর সাহেবকে সাবধান কপিবার 

জন্য ঝশীর ঘটন1 জানাইতে হইবে, এবং ঝাশীর সম্বন্ধে কিরূপ বাবস্থা কর! 

উচিত, তদ্বিষয়ে তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করা যাইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল। 

তদনুলারে গোপাল রাও সমু ঘটনা সাগরের কমিশনর সাহেবের নিকটে 

লিখিয়া পাঠাইলেন। রানীও স্বয়ং নানা স্কানের রাজপুরুষদ্িগকে যাবতীয় 

বিবরণ জানাইয়া, আত্মপক্ষসমর্থন করিলেন । ঝাঁশীর কমিশনর কাণ্ডেন 

পিঙ্ক নে সাহেব লিখিয়। গিয়াছেন,__“বিশ্বস্ত সত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে, রাণী 

* 7110116507%) /72022% 741172)1, 1 704 2১7. £9০-29+. 

1 24), 52৮ 17772 727. 7. 770. 
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আমাদের শ্বদেশীয়দিগের নিধনে ছুঃখ প্রকাশ করিয়া, জব্বলপুরের কমিশনরের 

নিকটে পত্র পিখিয়াছিলেন। পত্রে উল্লেখ ছিল যে, এহ ব্যাপারে তাহার 

কোনরূপ সংশ্রব ছিল না। যাবৎ ইংরেজ গবর্ণমেপ্ট ঝাশীর পুনরধিকারের 

বন্দোবস্ত না করেন, তাবৎ তিনি এ রাঞ্য শাসন করিবেন, এই ভাবে পত্র 

লিখিয়া, তিনি ইংরেজগবর্ণমেন্টের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া- 

ছিলেন।” ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, রাণী ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিস্বরূপ 

ঝাশী আপনার অধিকারে রাখিয়াছিলেন।* সে সময়ে ইংরেজ সরকার 

হইতে কোন পত্র আদিলে ঝাশীর কম্মাচারীদিগের অব্যবঞ্থিততায় রীতিমত 

উহার উত্তর দেওয়া হইত না, সুতরাং অনেক সময়ে রাণীর উদ্দেশ্ত ইংরেজ 

রাজপুরুষদিগের গোচর হইত না। এইবূপ গোলষোগের মধ্যেও রাণীর 

পূর্বোক্ত পত্র যথাস্থানে প'ছিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা রাণীর অনৃষ্টলিপি 

পূর্বেই ঠিক করিয়াছিলেন । স্থুতরাং উহার বিপর্যায়মাধন হয় নাই। পূর্বে 
আগরাপ্রবাসী মার্টিন সাহেবের পত্রের কথা লিখিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের 

এক স্থলে উল্লেখ আছে--“তিনি (রাণী )জব্বলপুরের কমিশনর মেজর এব্ষ্কিন 

এবং আগরার প্রধান কমিশনর কণেল ফেজারের নিকটে থরিট। (পত্র) 

পাঠাইয়াছিলেন। আমি এই পত্র স্বহস্তে আগরার প্রধান কমিশনরের নিকটে 

সমর্পণ করির়াছিলাম। রাণার কথ। শুনিয়া, কমিশনর কি বলেন, জানিতে 

আমার ওৎনুক্য জন্সিয়াছিল। কিন্ত ঝাশীর নাম পুরেেই তাহাদের নিকটে কলঙ্কিত 

হইয়! ঈাড়াইয়াছিল। কোন কথা ন! শুনিয়াই, রাণী অপরাধিনী বলিয়া, সিদ্ধান্ত 

কর! হইয়াছিল ।৮ 

এইরূপে অভাগিনীর অনৃষ্টচক্ত আবার নিক্মাভিমুখে আবন্তিত হইল। তাহার 

বিশ্বস্ত কর্মচারিগণ অপসারিত হইয়াছিলেন। তাহার পিতা মোরোপত্ত, তাদৃশ 

রাজনীতিচতুর ছিলেন না। তাহার দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও, অল্পদিন হইল, এ 

পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহারও তাদৃশ কম্মপটুতা বা অভিজ্ঞতা ছিল 

৯. কে সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি জববলপুরের কমিশনর মেজর এর্শ্ষিনের বিজ্ঞা- 

পনীতে এরূপ কোন কথ। প্রাপ্ত হয়েন নাই (১০১ 11777, 741, 970, 9, কিন্ত 

আ।গরা প্রবাসী মার্টিন সাহেব ্বয়ং ঘটন। দেখিয়। যাহা লিখিয়াছেন, তাহার লহিত পিক্কনে 

মাহেবের উক্তি সাদৃশ্ত আছে। রা 
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না। দেশের অবস্থাভিজ্ঞ এবং ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ কেহই এই সম্কটকালে 

তাহাকে সংপরামর্শ দিতে বা! সংপথ দেখাইতে উপস্থিত ছিলেন না । ঝাঁশীর 
নূতন বন্দোবস্ত কালে বোর্ছ। প্রভৃতি স্থানের যে সকল লোক রাজ্যশাসন- 

ক্রান্ত কর্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, রাণীর সহিত তাহাদের তাদৃশ সপ্ভাব 
ছিল না। এই রূপে নকল দিকই অভাগিনীর নিকটে গাঢ় তমোজালে আচ্ছন্ন 

ছিল। নিঃনহায়, অনাথ তরঙ্গময় সংসারসাগরে একান্ত নিরবলম্বভাবে ভাঁসিতে- 

ছিলেন। এই নিবিড় তমোরাশির ভেদে কোনরূপ আলোকবর্তী তাহার সহায় 
হয় নাই। কেহই এই তরঙ্গান্দোলিত ভয়াবহ সাগর হইতে তাহার উদ্ধারের 

জন্ঠ হস্ত প্রসারণ করে নাই। 

উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে ঝাঁশীতে ইংরেজের প্রাধান্য বিলুপ্ত 
হইয়াছিল। রাণী ঝাঁশীর বিপ্লবের বিবরণ স্থানান্তরের ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে 

জানাইয়াছিলেন। ইংরেজের অন্ুপস্থিতিতে তিনি ঝাশীর শাসনভার গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। এই লময়ে তাহার সম্পর্কীয় সদাশিব রাও নারায়ণ ঝাশীর 
আধিপত্যগ্রহ্ণে উদ্ভত হয়েন। সদাশিব ঝাশীর ত্রিশ মাইল দুরবর্তী করের 
নামক একটি দুর্গ অধিকার করেন। তত্রত্য ইংরেজের। তাড়িত হয়েন। 
ইছার পর সদাশিব পার্খবর্তী গ্রামসমূহ অধিকার পূর্বক “ঝাধীর মহারাজ” 
উপাধি পরিগ্রহ করেন। লক্ষী বাঈ তাহার বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করেন। 

ইহারা করের! দুর্গ অবরোধ করিলে সদাশিব মহারাজ শিন্দের রাজ্যে পলায়ন 
পূর্বক ঝাশী আক্রমণের জন্য সৈম্যসংগ্রছে প্রবৃত্ত হয়েন। ষ্ঠাহার বিরুদ্ধে 

আর একদল সৈগ্ প্রেরিত হয়। এবার পদাশিব বন্দিভাবে ঝীশীতে আনীত 

হয়েন।* অতঃপর দুদ্ধর্ষ ঠাকুর এবং বুন্দেলাগণ রাণীর শাসনদক্ষতায় শাস্ত- 

ভাব অবলঘ্বন করে। ৰ 

রাণী এক শত্রুকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। অন্ত এক পরাক্রাস্ত শক্র 
তাহার বিরুদ্ধে সমুখিত হইলেন। ঝাশীর দেড় মাইল দূরে বোর্ছ। নামক 

/ 

* করের! অবরোধ এবং ঝাশী আক্রমণ অপরাধে মদাশিব ১৮৫৮ অকের ২৬শে জুন 
গবর্থমেণ্টের আদেশে আন্দামানে নির্বাসিত হয়েন। স্থানে সাড়ে আঠার বৎমর অব- 
স্থিতির পর তাহার মুক্তিলাত হয়। অতঃপর গবর্ণমেন্ট তাহাকে মাসিক কুড়ি টকা বৃত্তি 
দেন। ১৮৮৮ আবে তাহার দেহাত)য় হয়। 
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জনপদ (নামান্তর তেহরী ) অবস্থিত। এই রাজ্যের দেওয়ান নথে খ! বাণী 

আক্রমণের জন্য কুড়ি হাজার সৈন্ত লইয়া, নগরের নিকটবত্তী বেত্রবতী নদীর 

তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে রাণীর সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল না। 

ইংবেজ গবর্ণমেপ্ট ঝাঁশী অধিকার পূর্বক সৈন্সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন, 
তোপ ও গোলাবারুদ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া! ফেলিয়াছিলেন। কিন্ত রাণী 

ইহাতেও ভীত বা কর্তব্যবিমুখ হইলেন না। তিনি অভিনব সৈশন্ঠসংগ্রহ 

করিলেন। তিনি গোলাবারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিবার কারখানা 

খুলিলেন। তিনি দুর্গমধ্যে প্রোথিত তিনটি এবং প্রাসাদমধ্যে লুক্কায়িত চারিটি 

কামান আনাইলেন। বন্থধার গর্ভে বা নিজ্জন গৃহের অন্ধকারের মধ্যে 

থাকিলেও, এই সকল অস্ত্র এখন প্রয়োজনীয় কার্ষ্যসাধনের অনুপযোগী হইল 

না। এদিকে রাণী বুন্দেলথণ্ডের সর্দীরদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহার 

সাদর আহ্বানে সর্দারগণ ঝাশীতে সমাগত হইয়া, ইংরেজ গবর্মেণ্টের আধি- 
পত্যরক্ষার জন্ত রাণীর সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। রাণী ইহাতে নিরতি- 

শয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাহার আদেশে কামান সকল ছুর্গের প্রাচীয়ে 

স্াপিত হইল। ঠাহার আমন্ত্রণে ঝাশীর সর্দারগণ সশস্ত্র অনুচর লইয়া, আগমন 

করিলেন। তাহার ইচ্ছাক্রমে প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হইলেন। সেনাপতি 

সৈনিকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলেন। রাণী পাঠানীবেশ পরিগ্রহ্পূর্বক 

দুর্গের প্রধান বুরুজের উপর রছিলেন। এর স্থানে হংরেজের জয্বপতাক। এবং 

পেশওয়ের নিশান স্থাপিত হইল । নথে খ। ছুর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু 

কূতকার্য্য হইতে পারিলেন না । তাহার পরাজয় হইল। অতঃপর বোর্ছ। 
সরকারের প্রস্তাব “ক্রমে উভয়পক্ষে সন্ধি ঘটিল। বোর্ছার রাণী লঢ়ষ্টা 

বাঈর সহিত ঝাশীর রাণী লক্ষ্মী বাঈর সর্থীভাব জন্মিল। লক্ষ্মী বাঈ, এই 

ঘটনা! ইন্দোরের এজেন্ট স্তার্ রবার্ট হামিণ্টনের নিকটে লিখিয়! পাঠাইলেন। 

কিন্তু পত্র হামিণ্টন সাহেবের হস্তগত হইল না। নথে খা পত্রবাহককে 

ধরিয়া, এ পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, অধিকন্ত তিনি হামিন্টন সাহেবের 

নিকটে লিখিলেন যে, লক্ষ্মী বাঈ উত্তেজিত দিপাহই'দিগের সহিত সম্মিপিত 
হওয়াতে তাহাকে তদ্বিকুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত 

ঘটনা ইংরেজরাজপুরুষের গোচর হুইল না। রাণীর চারি দিকে পৃর্ধের 
৫১৯ 
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পাপন 

ম্যায় নিবিড় তমোজাল রহিল। ॥ নিয়তির অপরিবর্তনীয় বিধান অপ্রতিহত 

থাকিল। 

আগরা প্রবাসী মার্টিন সাহেব রাণীর ঝাশীরাজ্যসংরক্ষণ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত 
পত্রের এক স্থানে এই ভাবে লিখিয়াছেন--“বিপ্লবকারী সৈনিকের! ঝাশী পরি- 

ত্যাগ করিলে রাণী তদীয় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন । দতিয়া এবং 

তেহরী রাজ্য অনায়াষে আমাদের লোকদিগকে রক্ষা করিতে পারিত। যদিও 

ঝাশীর কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে বোর্ছ! (তেহরী ) রাজ্যের সীম! দেড় 

মাইল এবং দতিয়। ছয় মাইলের অধিক দূরবর্তী নহে, তথাপি এই উভয় 
রাজ্যের সীমাস্তভাগে বহুসংখ্য সশস্ত্র লোক আমাদের সৈন্তের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ 

করিলেও, উক্ত ছুই রাজ্যের কেহই আমাদের সাহাযোর জন্ত একটি অঙ্গুলিও 

উত্তোলন করে নাই। এই উভয় রাজ্যের শাসনকর্তীর। ভাবিয়াছিলেন, যুদ্ধের 
জন্ত রাণীর কোনরূপ আয়োজন নাই ; তাহার। অনায়াসে তদীয় রাজ্য হস্তগত 

করিতে পারিবেন; এজন্য তীহাদের সম্মিলিত সৈন্ঠ ঝাশী আক্রমণ করে, এবং 
অনেক বার উক্ত রাজ্যের সাহসিনী নারী কর্তৃক পরাজিত হয়।” এই উক্তিতে 
প্রতিপন্ন হইতেছে, রাঁণী আপনার বাহুবলে ঝাশীরক্ষা করিতেছিলেন, পার্শব- 

বর্তী দ্বতিয়া এবং তেহরীর লোক সুযোগ বুঝিয়া, উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিলেও 

রুতকার্ম্য হইতে পারে নাই। দতিয়। এবং তেহরী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অন্ুগ্রহ- 

ভাঙ্গন হয়। কিন্তু বশীর অদৃষ্টলিপি অখগ্ডিত থাকে । 
ঝাশী ইংরেজদিগের অধিকারচযুত হইলে রাণী লক্ষ্মী বাঈ নয় দশ মাস কাল 

স্থুনিয়মে রাজ্য শাসন করেন। কি সৈনিকশৃঙ্খল, কি বিচারকার্য্য, কি 

শাস্তিস্কাপন, প্রত্যেক বিষয়েই তাহার অসামান্য কর্মক্ষমতা পরিস্ফট হুয়। 

যৌবনের পূর্ণবিকাশে তাঁহার দেহ যেমন সুগঠিত ও সৌন্দর্যযশালী ছিল, দয়া- 
সৌন্ন্ত প্রভৃতি গুণের সমবায়ে তাহার প্রকৃতিও সেইরূপ কমনীয় হইয়াছিল। 

তিনি কোন বিষয়ে অবনত হইতেন না, কোন অংশে দুর্বলতার পরিচয় দিতেন 

না বা কোনকব্ধপে অবলঘ্িত ব্রতপালনে গু'খাস্ত প্রকাশ করিতেন না। গ্রজা- 

লোকে তীহার সৌন্দ্যসহক্ৃত কমনীয় ভাবে, তাহার অসামান্ত দৃঢ়তা ও 
নির্ভীকতায় ততপ্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত। তিনি যাহার শাসনে 
ও পালনে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহাদের হৃদয়ের উপর তাহার এইনপ আধিপতা 



লক্ষী বাঈ। ৪০৩ 

জন্মিয়াছিল। এই আধিপত্য, এই সাঁহসময়চরিত্রগত শক্তির জন্য তিনি অভঃপর 

ঘটনাচক্রে পড়িয়া, ইংরেজ সেনাপতির বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষমতাশালী সেনাপতি হইলে তাহার প্রয়াস সফল হইত। 

ইংরেজ এ্তিহানিক এই ভাবেই তীহার ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।* 

যে যুদ্ধকুশল সাহমী সেনাপতি তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তিনিও 

তীহার ক্ষমতায় মোহিত হইয়া, লিখিয়াছিলেন__পরাণীর বংশগৌরব, সৈনিক- 

গণ ও অন্ুচরদিগের প্রতি তাহার অপরিসীম উদারতা, তাহার সর্বপ্রকার 

বিন্ববিপত্তিতে অবিচপিত দু তা» তাহাকে আমাদের প্রভৃতক্ষমতাপন্ন ও ভয়াবহ 

প্রতিদবন্দী করিয়! তুলিয়াছিল।”৮ 1 
রাণী প্রতিদিন বেল! তিন টার সময় গ্রায়শঃ পুরুষবেশে কখন কখন নারী- 

বেশে সজ্জিত হইয়!, দরবাঁরে উপস্থিত হইতেন। পায়ে পায়জামা, অঙ্গে 

বেগুনী রঙ্গের অঙ্গরক্ষা, মাথায় টুপী, উহার উপর পাঠানী পাগড়ি, কোমরে 

জরির দৌপাটা, উহাতে লম্বমান রত্রথচিত অসি, তাহার এইরূপ পুরুষবেশে 

তদীয় যৌবনোদ্তীসিত গৌরকাস্তি অধিকতর রমণীয় হইত। পতিবিয়োগের 
পর তিনি হাণ্ডে হীরার বালা, গলায় মুক্তার মাল!, এবং অনামিকায় হীরার 

অঙ্গুরী ভিন্ন, আর কোন অলঙ্কার ধারণ করিতেন না। তাহার কেশ গ্রন্থিৰন্ধ 
থাকিত, শ্বেত শাটা ও শ্বেত কঞ্চুলিক। তাহার পরিচ্ছদ ছিল। এইরূপ নারী- 

বেশে তাহাকে মৃত্তিমতী গৌরী বলিয়া বোধ হইত। তিনি দরবার ঘরে বনি- 
তেন না। তাহার বদিবার ঘর দরবার ঘরের সংলগ্ন ছিল। এই গৃহের দ্বার- 

দেশে পর্দা থাকিত। সুতরাং বাহিরের লোকে তাহাকে দেখিতে পাইত না । 

তিনি গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়! বসিয়া, সমীপস্থিত কর্মমচারীদিগকে রাজ্য- 

শাসন সম্বন্ধে যথাযোগ্য আদেশ দিতেন । কখন কখন আদেশপত্র তৎকর্তৃক 

লিপিবদ্ধ হইত । তাহার যেমন রাজ্যশাসন ক্ষমতা, সেইরূপ দ্বেবতক্কি, আশ্রিত- 
জনপ্রতিপালন-প্রবৃত্তি ও দীনহুঃঘী্দিগের প্রতি দয়! ছিল। নথে খাঁর সহিত যুদ্ধের 

সময়ে তাহার অসীম দয়ার্্ভাব পরিস্ফ,ট হইয়াছিল। তিনি আপনার আহত 
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সৈনিকদিগের চিকিৎসাকালে অশ্রপূর্ণনয়নে তাহাদের পার্থ দ্রণ্ডায়মান থাকি- 

তেন, স্লেহময়ী জননীর স্তায় তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন, প্রশংসাবাদে 
তাহাদের কষ্টের লাঘব করিতেন। এইরূপ সদয়ভাব, এইরূপ স্ষিপ্ধ ব্যবহার, 

এইরূপ প্রীতিময় কোমলতায় তিনি প্রজালোকের মাতা ছিলেন । তাহার সভায় 

নান! দেশীয় গুণিজনের সমাগম হইত। পুর্ববে উক্ত হইয়াছে, আপনাদের 

উপান্ত দেবী শ্রীমহালক্মীর প্রতি তাহার অসীম ভক্তি ছিল। তিনি প্রতি 

শক্রবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে প্রিরতম পুভ্র দামোদর রাওকে সঙ্গে লইয়া, 

সরোবরমধ্যস্থিত মন্দিরে শ্রীমহালক্ীর দশনে যাইতেন। 

এইরূপে লক্ষ্মী বাঈ আট দশ মাস কাল ঝাঁশী রক্ষা করেন। দেওয়ানি ও 

ফৌজদারি ধিচার ডিন রাজ্যরক্ষণ ও বহিঃশক্রর আক্রমণনিবারণের'জন্য অন্ঠান্ত 

বিষয়েও তাহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহার আদেশে টাকশালা স্থাপিত, ছূর্গ 

প্রভৃতি আত্মরক্ষার স্থল সুরক্ষিত, সৈম্ত সংগৃহীত, কামান নিন্মিত হয়। এইরূপে 

১৮৫৭ অন্দের জুন মাসে সব্বাপেক্ষা ক্ষম তাপন, সর্বাপেক্ষা কন্মকুশলু, সর্বাপেক্ষা 

প্রজা প্রিয় শাসনকর্তার স্তায় সর্ববিষয়ে তাহার দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি 

ইংরেজের অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাহার বিশ্বাস 

ছিল যে, ইংরেজ উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদের হস্তে শান্তিপূর্ণ এবং স্ুব্যবস্থিত 

রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি ঝাণীর যাবতীয় ঘটনা ইংরেজ রাঁজপুরুষদিগের 
গোচর করিয়াছিলেন, যেহেতু তাহার ধারণা ছিল যে, রাজপুরুষের! তাহার 

সদভিগ্রায় অবগত হইয়া, ততগ্রতি সন্তষ্ট হইবেন । তিনি ইংলণ্ডে দূত পাঠাইয়া- 

ছিলেন, যেহেতু তাহার আশা ছিল যে, ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষ স্তায়পরতার বশীভূত 
হইয়া, তদীয় পুজের স্বত্ব রক্ষা করিবেন। এইরূপে সকল বিষয়েই তাহার 

আশ। ছিল। কিন্তু তাহার আশ। ফলবতী হইল না! । তাহার উপর রাঁজপুরুষ- 

দিগের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এই সন্দেহ শক্রুভাবে পরিণত হইল। ইংরেজ 
সেনাপতি স্তার হছিউ রোজ তাঁহার বিরুদ্ধে বাণীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 

ম্তার হিউ রোজ্ ১৮৫৮ অব্দের ১৯শে ম"চ্চ ঝাঁণীর ১৪ মাইল দূরবর্তী চঞ্চন- 
পুর নামক স্থানে যাত্রা করেন। এইস্থান হুইতে তিনি তৎপরদিন একদল 

অশ্বারোহী এবং কামানসমেত একদল গোলন্দাজকে ঝাশীপর্যযবেক্ষণের জন্য 

পাঠাইয়া' দেন। ইংরেজসৈন্ত ঝাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, এই সংবাদ 
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রাজপ্রাসাদে প্রচারিত হয় । পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঝাশীর দরবারে উপযুক্ত 
কর্মচারী ছিলেন ন1। নবীন দেওয়ান লক্ষ্মণ রাওয়ের তাদৃশ কম্মপটুতা ছিল না। 

স্থুতরাং এই সঙ্কটকালে কর্তব্যনিদ্ধীরণ সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিল। একজন 

প্রাচীন কম্মচারী অভিনব দেওয়ানকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু দেওয়ান 

তাহার কথায় কণপাত করিলেন না। অবশেষে তিনি গোপনে রাণীর সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার নিকটে গবণমেন্টকে তদীয় সদভিপ্রায় ও বিশ্বস্ততা 

জানাইবার জন্ত, এক জন সুচতুর দূত পাঠাইবার গ্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব 

গ্রান্থ হইল। ঝাশী ইন্দোরের এজেণ্টের অধীন ছিল। রাণী দেওয়ানকে 

প্রস্তাব অনুসারে উক্ত স্থানের এজেন্ট স্তার্ রবাট হামিণ্টনের নিকটে উপযুক্ত 

দূত পাঠাইতে কহিলেন। কিন্তু দেওয়ান নবীন কর্মচারীদিগের মধ্য হইতে 

এক জন অনুপযুক্ত ও অরুতকন্মী লোককে প্রেরণ করিলেন। এই ব্যক্তি 

নির্দিষ্ট স্থানে গেল না, এজেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল না, স্থানান্তরে 

থাকিয়া! ঝাশীর দরবারে অনেক অসত্য কথা লিখিয়৷ পাঠাইতে লাগিল। 

দরবারের লোক সন্তুষ্ট থাকিল। অভাগিনী রাণীর পতনকাল আসন্ন 

হইল। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ সৈন্য ঝাঁশীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল দরবারে 
গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ঝাশী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হওয়াতে অনেক 

পুরাতন ভূত্যের কর্ম গিয়াছিল। ইহার! নথে খার সহিত যুদ্ধের সময়ে ঝাশীর 

অভিনব দৈনিকদলে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ 

করিতে ইহাদের আগ্রহ পরিশ্ষট হইল। নবীন কর্মচারিগণও ইহাদের 
মতান্থ্বর্ভী হইলেন। পুরাতন কর্মমচারিগণ ইংরেজের সহিত মিত্রতাস্থাপনে 
পরামর্শ দিলেন। এ বিষয়ে রাণীরও মত ছিল। রাণীর এইরূপ মত সৈনিকগণ 

ব1 অভিনব কর্মচারীদিগের গ্রীতিকর হইল না। ইংরেজের অধিকারে ইহারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরেজের উপরে ইহাদের বিদ্বেষভাব দূর হইল 
না। ইহার! এখন এই বিদ্বেষভাবে উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধের জন্ত আগ্রহ 

প্রকাশ করিতে লাগিল। রাণী ছুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেন। প্রধান কর্ম 

চারিগণ ব্যতীত আর কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারিত না!। সুতরাং 

প্রকৃত বৃত্তান্ত তাহার গোচর হয় নাই। এ সময়ের কথা নান। ভাবে পরি- 
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কীর্তিত হইয়া থাকে | * যাহা হউক, রাণী ঘটনাচক্রে পড়িয়া যুদ্ধে কতণিশ্চয় 

হয়েন। এ বিষয়ে বাবু কুমার সিংহের দহিত তাহার সাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। 
ইংরেজের বিকুদ্ধাচরণে কুমার সিংহের প্রবৃত্তি ছিল ন৷ | নানা প্রতিকূল ঘটন! 

তাহাকে তাহার অনিচ্ছাক্রমে যুদ্ধে গ্রবন্তিত করিয়াছিল। লঙ্গ্মী বাঈও এইরূপ 
প্রতিকূল ঘটনার অভিঘাতে আপনার লক্ষ্য বিষয় হইতে পরিজ্রষ্ট হয়েন। তিনি 
খন দেখিলেন যে, ইংরেজের সহিত সন্তাবরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও 

কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, অধিকন্ত তিনি যখন বুঝিলেন যে, ধাহাদের 

জন্য তিনি এত প্রয়াস স্বীকার করিলেন, তীহারাই তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে 

উদ্যত হইয়াছেন, তখন যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন উপায় রহিল না। অভিমানিনী 

নারী অপমানবিষে অধীর হুইয়া, এখন যুদ্ধসজ্জার আয়োজনে ব্যাপূত হইলেন। 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুশিক্ষিত ইংরেজটৈন্তের সহিত যুদ্ধের ব্যবস্থী 

কর! সহজ নহে। কিন্ত লী বাঈ এই ছুঃসাধ্য কর্ম সাধন করিলেন । তিনি 

এক সময়ে রাজ্যশাননে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাক্জরান্ত 

বিপক্ষের সমক্ষে প্রকৃত বীরোচিত গুণের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তীহার 

অনেক আফগণ ও বুন্দেল| সৈম্ত ছিল বটে, কিন্তু সুশিক্ষিত সৈন্তের সংখ্যা 

অধিক ছিল না।. এঁতিহাসিক মালিসন্ সাহেবের মতে ঝাণীর সৈন্তসংখ্। 

এগার হাজার ছিল। যাহা হউক, রাণী এখন সৈনিকদলের শৃঙ্খলাদাধন 

পূর্বক স্বয়ং উহাদের পরিচালনভার গ্রহণ কুরিলেন, ছুর্গের জীণসংস্কার করাই- 
লেন, তোপগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন, নানা সাহেবের 

সাহায্য গ্রর্থন৷ করিয়া, তাহার নিকটে পত্র পাঠাইলেন । এইরূপে প্রতি 
কার্যে তাহার উদ্ভম ও অধ্যবসায় প্রকাঁশ পাইতে লাগিল। ঝাশীর বীর- 

+. কেহ কেহ বলেন, এ সময়ে ইংরেজপক্ষ হইতে সংবাদ আইসে যে, ম্লাণী অগ্্র 
পরিত্যাগ পূর্বক দেওয়ান প্রভৃতি মন্ত্রীদিগক্ষে লইয়া, ইংরেজের শিবিরে উপস্থিত হইলে 
ইংরেজের। তাহাদিগকে ক্ষমা! করিবেন। এই কথা নাফ্কি রাণীর মনঃপুত হয় নাই। 
তাহাতেই যুদ্ধের শুত্রপাত হয়। কেহ ফেহ কহেন ধে, ইংরেজের। সন্কল্প করিয়াছিলেন, রাণী 
শিবিরে গেলে ভাহারা উহাকে বন্দী করিবেন) এইরূপ জনরব প্রচারিত ভুওয়াতে রাণী যুদ্ধে 
উদাত হয়েন। আবার কেহ কেহ বলেন, রাণী ইংরেজপ্লিগের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিয়। 
ছুত পাঠাইয়াছিলেন, ইংরেজের তাহার ফাঁসী দ্িয়াছিলেন বলিয়। যু ঘটে। উপস্থিত 
বিষয়ে এইরূপ নান! কথার প্রচার হইয়াছিল। 
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রমণীগণঞ্জ যুদ্ধের আয়োজনে তাহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। এত অল্প 

সময়ের মধ্যে এরূপ শৃঙ্খলার সহিত যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন হইল যে, উহাতে 
অতঃপর ইংরেজকেও যার পর নাই বিন্ময় প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। 

গবর্ণর-জেনেরল লর্ড কানিঙ্ এবং বোম্বাইর গবর্ণর লর্ড এল্ফিন্ষ্টোন্, 
উভয়েই ঝাশী অধিকার কর, নিরতিশয় আবশ্তক বলিয়। মনে করিয়াছিলেন। 

ঝাশীতে তাহাদের আধিপত্া, তাহাদের গ্রাধান্ত, তাহাদের ক্ষমতার বিলোপ 

ঘটিয়াছিল, ঝাশীতে তাহাদের স্ত্রীপুরষ, বালকবালিক! নিয়তিশয় নৃশংসভাবে 

নিহত হুইয়াছিল, ঝাশীর তেজস্ষিনী বাণীর উপর তাঁহাদের গভীর সন্দেহ 

জন্মিয়াছিল। সুতরাং যে কোন রূপে হউক, ঝাশীতে তীহারা আপনাদের 

প্রাধান্তের পুনঃস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । সেনাপতি স্তার্ হিউ রোজ্ 

এই কন্মসম্পাদনে নিয়োজিত হুয়েন। তিনি যে, অশ্বসাদী ও গোলন্াজ 

সৈন্ত ঝাশীর পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠাইয়। দেন, তাহ! পূর্বে হইয়াছে। অতঃপর 
তিনি স্বয়ং পদাতি সৈন্ত লইয়া, ২১শে মার্চ ঝাঁশীতে উপনীত হয়েন। 

স্তার্ হিউ রোজ্ যে স্থানে শিবিরসন্নিবেশ করেন, সেই স্থান এবং 
নগর ও ছুর্গের মধ্যভাগে কতকগুলি ভগ্রগ্রায় বাংল। ছিল। নগরের নিকটে 

কতিপয় দেবমন্দির এবং তেঁতুল বুক্ষের বন রহিয়াছিল। ইংরেজ ফেনাপতির 

সৈম্সকিবেশস্থলের দক্ষিণ ভাগে পাহাড়ের শ্রেণী বহুদূর পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 

এই পাহাড়ের মধ্য দিয়া কাল্নীর পথ গিয়াছিল। বাম ভাগে অন্তান্ত পাহাড় 

এবং দ্তিয়ার পথ প্রসারিত ছিল। উত্তর দিকে উন্নত পর্বতের উপর ঝাশীর 

প্রিদ্ধ দুর্গ স্বকীয় দৃঢ়তা! প্রকাশ করিতেছিল। 

প্রকৃতির শক্তি এবং মানবের শিল্পনৈপুণ্য, উভয়েই ঝাশীর হর্গের বৃদ্ধি 
হইয়াছিল | উহ। উন্নত পর্বতের উপর স্থাপিত, সুদুঢ়ভাবে নির্দিত এবং চারি 

দিকে হর্ভেগ্ঘ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ছুর্গের পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকের কিয়দংশ 
ব্যতীত আর ঘকব দিকেই ঝাশীনগর প্রসারিত থাকিয়া, লোকারণ্যে আপনার 
পূর্ব মদীবভার দেখাইতেছিল। ৮ 4 

. ৰণাশী নগরের পরিধি লাড়ে চারি মাইল। উহা! আঠার হইতে ত্রিশ ফিট 

পর্য্যন্ত উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। দুর্গপ্রাচীরের ন্তায় নগরপ্রাচীরেও গুলি- 

নিক্ষেপের রন্ধু, এবং কামানসমূছের সন্নিবেশের স্থল নির্দিষ্ট ছিল। '্ঠাযু হিউ 

শাপিপশীপিসীিপাস্পী পিপল পপি 



৪০৮ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

রোজ ২১শে মার্চ দুর্গ পর্যবেক্ষণ করেন। এ দিন সৈনিকদল যথাস্থানে 

স্থাপিত এবং ছুর্গের অভ্যন্তরভাগ পরিদর্শনের জন্য একটি উচ্চ মঞ্চ নির্মিত 

হয়। রাত্রিতে প্রথম ব্রিগেড অশ্বসাদী স্থানান্তর হইতে তাঁহার শিবিরে 

পদার্পণ করে। পর দিন অশ্বসাদী দল কর্তৃক নগর এবং দুর্গ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ 

হয়। রাত্রিকালে ইংরেজসৈন্ত দুর্গ আক্রমণ করে। যুদ্ধের পূর্বে রাণী এক 

বিষয়ে বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি পার্খববন্তী স্থানের তৃণগুলাদি 

বিনষ্ট করিয়! ফেলিয়াছিলেন। স্থৃতরাং ঘোটক প্রভৃতির পরিপোষণের জন্য 

কোথাও ঘাস প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয় নাই । কিন্তু তেহরির রাণী এবং মহারাজ 

শিন্দে এই অভাবের মোচন করেন। ইহাদের বত্বে ঘাস, জালানি কাঠ, 

তরকারি প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত হয়। 

এইরূপে ২৩শে মার্চ উভয় পক্ষে প্রকৃতপ্রস্তাবে যুদ্ধের আরস্ত হইল। 
প্রথম আক্রমণে ঝশীর গোলন্দাজদিগের পরাক্রমে আক্রমণকারীদ্দিগের উদ্যম 

ব্যর্থ হইয়া গেল। রাত্রিকালে ইংরেজপক্ষ অবসর বুবিয়া, অগ্রসর হইল। 

কিন্ত রাণী নিন্েষ্ট ছিলেন না। তীহার সৈনিকদলের মধ্যে সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের 
আয়োজন হইতে ছিল। সমস্ত রাত্রি চারি দিক রণবাগ্যের ভৈরব রবে পরিপূর্ণ 

এবং মমগ্র নগর প্রজ্লিত মসালের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। প্রভাত হইব 

মাত্র গোলন্দাজের। দুর্গপ্রাচীর হইতে কামানের গোলা চালাইতে লাগিল। 

কিন্তু এই সকল গোল! কার্য্যকর হুইল না। উহা! ইংরেজসৈন্তের মাথার উপর 

দিয়! দূরে পড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন “ঘনগঞ্জ” নামক প্রসিদ্ধ তোপ হইতে 

গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন ইংরেজসৈন্ত স্থিরভাবে থাকিতে পারিল ন।। 

এই তোপ হইতে এমন বেগে গোল! বহির্ঠত হইত যে, বিপক্ষদিগের মধ্যে উহার 

পতনের পুর্বে তোপ হুইতে সমুখিত ধূমরাশি তাহাদের দৃষ্টিপথবর্তী হইত না। 
সুতরাং তাহারা মতক হইবার অবসর পাইত না । * 

২৪শে তারিখ ইংরেজসৈন্ত চারিটি তোপমঞ্চ গ্রস্ত করিয়া, নগরের দক্ষিণ 

দিকে গোলাবর্ষণে উদ্যত হইল। এই গোলায় ঝাঁশীর তোপখানার কয়েক জন 
গোলন্দাজ দেহত্যাগ করিল। তাহাদের পরিচালিত তোপ বন্ধ হইল, এবং 

শব. এজন্ত ইংরেজের! এই তোপের নাম “হইস্লিংডিক্” রাণিয়াছিলেন | ' 



লক্ষ্মী বাঈ। ৪০৯ 
টপ পপি শপ এ ৯১০ শা শি ৩ টি নু শশী পাপ? সত শেপ শশাাশীশ্ট 

প্রাচীরে কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গেল। ইতওঃপূর্ব্বে ইরেজসৈন্য নগরের সম্মুখে 
তোপমঞ্চ প্রস্তৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় 

নাই। তৃতীয় দিবসে ইংরেজ সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন যে, পশ্চিম দিক 

আক্রমণ করিলে সহজে নগর অধিকৃত হইতে পারে। স্থতরাং এ দিক আক্রান্ত 

হইল। ইংরেজসৈত্তের নিক্ষিপ্ত কুলুগী গোঁল! (ইংরেজী নাম শেল্, উহ্থার অন্তর্ভাগ 
ফাঁপ।) অবিরত প্রবলবেগে নগরে নিপতিত হুইতে লাগিল। উহাতে নগরবাঁসিগণ 

নিরতিশয় ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের গমনাগমনের পথ কদ্ধ হইল। 
অনেকের গৃহ ভম্মীভূত হইয়া গেল, অনেকে দেহত্যাগ করিল। এই দুঃসময়ে 

রাণী অপরিসীম ক্ষমত৷ ও বদান্তার পরিচয় দিতে লাগিলেন । যেখানে বলক্ষয় 

ঘটিতেছিল, সেই খানেই সাহার আবির্ভাব হইতে লাগিল। তিনি আক্রান্তদিগের 

উৎসাহ বদ্ধন করিতে লাগিলেন, গৃহহীন দরিদ্র লোকের জন্য আশ্রয়স্থান 

নির্দেশ করিয়া! দিলেন, তাহাদের আহারের জন্য অন্নসত্র খুলিলেন। এইরূপে 

সকল বিষয়েই তাহার শ্রমশীলতা৷ পরিস্ষট হইতে লাগিল। এক দিকে 
তিনি যেমন বিপক্ষের আক্রমণনিবারণের জন্য প্রত বীরের ন্যায় দৃঢ়ত। 

দেখাইতে লাগিলেন ; অপর দ্রিকে তিনি সেইরূপ কোমলগ্রকৃতি মাতার স্াঁয় 

শলিগ্চভাব দেখাইয়া, অনাথ দুঃখীদিগের হৃদয়ে শাস্তিবিধানে ব্যাপৃত হইলেন। 
২৫শে তারিখ দুর্গের দক্ষিণ দিক আক্রান্ত হইল। এই সময়ে রাণীর 

গোলন্দাজ গোশ খা! দক্ষিণ দিকের বুরুজ হইতে এরূপ তীব্রবেগে গোলা 

বৃষ্টি করিতে লাগিল যে, উহ্ভাতে আক্রমণকারীদিগের তোপ বন্ধ হইয়৷ গেল। 

লক্ষী বাঈ এই বীরপুরুষের উতসাহবিধানে উদাসীন থাকিলেন ন1। 

তিনি এক তোঁড়। 'টাকা পারিতোধিক দিয়া, তাহাকে উৎসাহিত ও পরি 

তোধিত করিলেন। এইরূপে ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত আক্রমণকারিগণ আক্রাস্ত- 

দিগের মহিত তুল্যপরাক্রমে ও তুল্যসাহসে যুদ্ধ করিল। তাহারা যদিও 

আক্রমণকারীদিগের গ্ভায় সুশিক্ষিত বা উৎরুষ্ট অস্ত্রাদিতে বলসম্পন্ন ছিল 

না, তথাপি তাহাদের এরূপ পরাক্রম, এরূপ সাহস, এরূপ লক্ষ্যতেদকৌশল 

পরিস্ফট হয় যে, উহাতে ইংরেজ সেনাপতি অতিমাত্র বিস্মিত হয়েন। ৩১শে 

মার্চ পর্যন্ত বীররমণী এইরূপ বীরোচিত রণকৌশল প্রদর্শন পূর্বক প্রতি- 

পক্ষের যাবতীয় উদ্যম ব্যর্থ করিয়া ফেলেন। তিনি সর্বদা সৈনিকদ্দিগকে 

৫২ 



৪১৩ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

স্থশৃঙ্খল ভাবে রাখিতেন, সর্বদা উৎসাহথাক্যে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া 

তুলিতেন। তাহার ক্ষমতাদর্শনে, তাহার উৎসাহবাক্যশ্রবণে স্ত্রীলোক এবং 

বালকবাঁলিকারা পধ্যস্ত শক্তিসম্পন্ন ও উৎসাহিত হইয়। উঠিয়াছিল। ইহারা 
দুর্গ প্রাচীরের সংস্কারে সাহায্য করিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত দৈনিক দিগের জন্য খাদ্য ও 

পানীয় আনিত, কোথায় কি অভাব ঘটিয়াছে, জানিয়া, তৎপুর্ণে উদ্যত থাকিত। 

ঝাঁশীর একজন মন্ত্ান্ত অধিবাসী স্বয়ং এই ভয়াবহ যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। তিনি 
এই ভাবে উহার বর্ণনা করিয়াছেন, প্রত্যহ রাত্রিকালে নগরে ও দুর্গে অজন্র 
গোলা পতিত হুইত। সেদৃশ্ত সাতিশয় ভয়ঙ্কর। ইংরেজদিগের তোপ হইতে 
নিঃস্ত ৫০৬ সের ওজনের এক একটা গোল! যখন বেগে ছুটিয়া আসিত, 

তখন কন্দুকের ন্থাঁয় ক্ষুদ্র ও গ্রজলিত খদিরাঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণ দেখাইত। 

দিবসের প্রথর সুর্য্যালোকে . গোলাগুলি স্পষ্ট দেখা যাইত না, কিন্তু নৈশ 

অন্ধকারে সে গুলি রক্তবর্ণ ক্রীড়াকন্দুকের স্তায় সবেগে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে 
দেখা যাইত। দুর্গের প্রত্যেকেই তদদর্শনে মনে করিত যে,গোলাটি আমার উপরেই 
আসিয়! পড়িবে, কিন্তু প্রায়ই উহা ৭৮ শত পদ দুরে গিয়া! পড়িত। দিবসে ও 

র্ঠতিতে, সমভাবে যুদ্ধ হইত ; সর্বদা যুদ্ধব্যাপারে নগরবালীর! সন্স্ত হইয়৷ উঠিত | 

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও এইরপে যুদ্ধ হয়। প্রায় দেড়প্রহর পর্য্যন্ত রাণীর পক্ষীয়- 

দিগের জয়লাভ হইত, ইংরেজদিগের সৈম্ক্ষয় ও তাহাদের তোপ বন্ধ হইয়া 

যাইত. কিয়ৎকাল পরে পুনর্ধার ইংরেজদিগের জয় ও রাণীর পরাজয় ঘটিত। 

রাণীর তোপ বন্ধ হইত। সপ্তম দিবসে কৃর্ধ্যাস্তের পর হইতে হূর্গের পশ্চিম 
দিফের তোপ বন্ধ হয়। ইংরেজপক্ষের কামানের অগ্রিবৃষ্টিতে কেহ স্থিরভাবে 

থাকিতে পারে নাই । এই গোলাবর্ষণে রাণীর তোপমঞ্চও ভগ্ন হ্ইয়! 

যায়। রাণী রাব্রিকালে রাজমিক্ত্রী দ্বার মঞ্চনিষ্নাণের ব্যবস্থা করেন। 

রাজমিন্ত্রী ও মজুরগণ কম্বলের দ্বার! সর্ধাঙ্গ ঢাকিয়া রজনীর অন্ধকারের মধ্যে 
ধীরে ধীরে, নিংশবে ইষ্টকাদি বুরুজের উপর স্থাপন করে, এবং শয়ানভাবে: 
থাকিয়া তোপমঞ্চ বাঁধিতে থাকে । এইরূপে প্রতিপক্ষের অলক্ষিতভাবে 
তোপমঞ্চ নিশ্দিতি হইলে দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ আরস্ত হয়। ইংরেজসৈস্ত 

অসতর্ক ও নিশ্চিন্ত ছিল, এজন্য এই আকন্মিক অগ্নিবর্ষণে তাহাদের সবিশেষ 

ক্ষতি হয়। প্রায় ছুই গ্রহর পর্য্যস্ত তাহাদের তোপ বন্ধ থাকে। 



লক্ষমী বাঈ। ৪১১ 

“অষ্টম দিবসে প্রাতঃকাঁলে ইংরেজের1 পুনর্ধার তোপ চালাইতে আরম্ত 

করেন। তাহাদের নিকটে ছুর্গপরিদর্শনের উপযোগী যে সকল উৎকৃষ্ট ছুর- 

বীক্ষণ যন্ত্র ছিল, তন্দার1 তাহারা ছ্র্গমধ্যস্থিত জলের চৌবাচ্চা সকল লক্ষ্য 

করিয়া গোল! চালাইতে লাগিলেন । ৭1৮ জন জলবাহী ভূত্য সেই সময়ে জল 

আনিতে গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে চারি জনের গ্রাণাস্ত ঘটিল, অবশিষ্ট 

জলবাহীরা বাক ফেলিয়া পলায়ন করিল। জলাভাবে ছূর্গবাসীদিগের স্নানাদি 

প্রায় এক প্রহর পর্যন্ত বন্ধ থাকিল। এই সময়ে ছুর্গের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের 

বুরুজের গোলন্দাজেরা জলের চৌবাচ্চা রক্ষার জন্য ইংরেজ গোলন্দাজ- 
দিগের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ পূর্বক তাহাদের তোপ বন্ধ করিল। 

ইহাতে জলের চৌবাচ্চ গুলি পূর্বের স্যায় সুরক্ষিত রহিল। উহার জঙ্গে 

দুর্গবাসীদিগের ক্নানাদির সমাপন হইল। সকলে ভোজন করিতেছে, এমন 

সময়ে সহসা! বিকট শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ধূমরাশিতে ও ধুলিপটলে চারি 

দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ধূমরাশি অপগত হইলে জান! গেল যে, 

রাজপ্রাবাদের পুরোবর্তী প্রান্তরে বারুদের কারখানায় প্রতিপক্ষের একটি 
গোলা পতিত হওয়াতে এই ভয়ঙ্কর শব্দ সমুখিত হয়। এই দুর্ঘটনায় হি 

পুরুষ ও আটটি রমণী নিহত এবং ৪০1৫০ জন অর্দগ্ধ হয়। 

« অষ্টম দিবসে নগরে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। পে দিনকার যুদ্ধও 

পূর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হুইয়াছিল। বীরপুরুঘদিগের সিংহনাদে, বন্দুক ও কামানের 

ধ্বনিতে, ভেরী, শৃঙ্গ ও বিগুল প্রভৃতির শবে গগনমণ্ডল আপুরিত হইয়াছিল। 

ধুলিপটলে ও ধূমর(শিতে চারি দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজসৈন্য 
সেদিন বীরত্বের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। নগরের সহস্রাধিক লোক 

নিহত হইয়াছিল। হূর্গগ্রাচীরে যে সকল গোলন্দাজ ও দিপাহী ছিল, 

তাহাদের মধ্যেও অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছিল। লক্ষী বাঈ অপর গোল- 

নাজ ও সিপাহীর সমাবেশ পূর্বক সেই স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই কয়েক 

দিনের যুদ্ধে তাহার নিরতিশয় শ্রম হইয়াছিল। তিনি চারি দিকে সমভাবে 

দৃষ্টি রাখিতেন, যেখানে যাহার অভাব লক্ষিত হইত, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, 

তৎক্ষণাৎ তাহার পূরণ করিবার উপায় বিধান করিতেন। এজন্য তাহার 

সৈনিকগণ সাতিশয় উৎদাহুসম্পন্ হয়| প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। 



৪১২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাঁস। 

ইংরেজসৈন্য যদিও যথোচিত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তথাপি ঝানীর 

দৃঢ়সঙ্কল্প সৈনিকগণণ আপনাদের গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায় হইলেও, ৩১শে 

মাচ্চ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।» 

যখন আক্রান্তগণ এই ভাবে আক্রমণকারীদিগের পরাক্রমস্পর্থী হইয়া 
উঠিয়াছিল, তখন ইংরেজ সেনাপতির নমক্ষে একটি অভিনব বিপত্তির সংবাদ 
উপস্থিত হয়। ৩১শে মাচ্চ শ্তার্ হিউ রোজ অবগত হয়েন যে, উত্তর দিক 

হইতে অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারের জন্ত সৈনিকদল আসিতেছে । এই সৈম্ত 

তাত্যা টোপের। তাত্যা টোপে ইংরেজ সেনানায়ক ওয়াইওহামের সহিত 

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, শেষে যেরূপে প্রধান সেনাপতি স্তার কোলিন কাম্প- 

বেল কর্তৃক পরাজিত হয়েন, তাহা পাঠকের গোচর করা হইয়াছে । 

রাও সাহেবের আদেশে তাত্যা টোপে কান্ীতে উপস্থিত হয়েন। তিনি 

যখন চির্কারি নামক স্থান অধিকার করেন, তখন লক্ষ্মী বাঈর সাহায্য প্রার্থনার 

পত্র প্রাপ্ত হয়েন। তাত্যা টোপে এনশ্বন্ধে রাও সাহেবের আদেশ জানিতে 

চাহেন। রাও সাহেব সম্পূণরূপে বাণীর প্রার্থনার অনুমোদন করেন। 

সুতরাং তাত্য। টোপে কুড়ি হাজার সৈন্ত ও ২৮টি কামান লইয়া, ঝাশীর 

অবরোধকারী ইংরেজসৈন্ঠের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। 

তাত্যা টোপে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, ঝাঁশীতে আসিতেছেন শুনিয়া, 

স্তার হিউ রোজ্ চিন্তিত হইলেন। ঝাঁশীর সুদৃঢ় দুর্গ তখনও তাহার অধিকৃত 
হয় নাই। উহার সৈনিকদল তখনও তাহার নিকটে পরাজয়স্বীকার করে 

নাই। উহার তেজস্থিনী রক্ষগ্রিত্রী তখনও তীহার সমক্ষে সাহসে বা উৎসাহে 

বিসর্জন দেন নাই। এই সঙ্কটকালে আবার অভিনব সৈনিকদলের সহিত 

অন্ত একজন রণকুশল বীরপুরুষের সমাগমবার্ভায় ইংরেজ সেনাপতি 

চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু কর্তব্যপালনে উদাসীন রহিলেন না। এই 

বিপ্লবময় ঘটনার অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে বে, প্রতিপক্ষগণ অধিকতর 

সৈনিকবলে সহারসম্পন্ন ও অধিকতর অন্ত্রবলে শক্তিসম্পন্ন হইয়াঁও, ইংরেজের 

নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। ইংরেজ যেরূপ বুদ্ধিচাতুরী প্রকাশ 
করিয়াছেন, প্রতিপক্ষগণ সেরূপ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে নাই। ইংরেজ যেরূপ 

উদ্যমশীলতা দেখাইয়াছেন, প্রতিপক্ষগণ অনেক স্থলে.সেইরূপ উদ্যমে বর্শপ্রবণ 



লক্ষ্মী বাঈ | ৪১৩ 
পলিপ পপ পপ ৬ ০৯০ সপ শশী শিশা্িীশিটশী টি শপ পলা - পপি শশা শী তি পিই শশী 

হইয়। উঠিতে পারে নাই। তাত্য। টোপে বেন্রবতীর তীরবর্তী প্রান্তরে শিবির 

স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতিপক্ষের সৈম্ত অল্প ভাবিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। 

ঝাশীর অবরোধভঙ্গের 'জন্ত তৎকতৃক একদল সৈন্ প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্ত 

স্তার্ হিউ রোজ্ তাহার ন্তায় নিশ্চিন্তভাবে থাকেন নাই । তাহার সৈশ্তসংখ্যা অল্প 

ছিল। তথাপি তিনি দুর্গ অবরোধের জন্ত যথোপযুক্ত চৈন্ঠ রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্তের 

সহিত তাত্য। টোপের সৈনিকদলের বিরুদ্ধে যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। তাত 

টোপের অগ্রগার্মী সৈনিকদল তাহার আক্রমণে পরাজিত হইল । ইহাদিগকে 

পরাজিত দেখিয়া, তাত্যা টোৌপে শঙ্কিত হইলেন। তাহার মুখ্য সৈনিকদলও 

আতঙ্কগ্রস্ত হইয়। উঠিল। তিনি যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, উহার 

পুরৌভাগ জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। মার্তণ্ের প্রথর তাপে জঙ্গল শুষ্ক হইয়। গিয়া- 

ছিল। তাত্যা টোপে জঙ্গলে আগুন লাগাইয়| দিলেন ৷ শুক্ষপ্রায় বৃক্ষ ও তৃণ- 

গুল্সাদি সহজে জলিয়! উঠিল। নিবিড় ধুমরাশিতে চারি দিক আচ্ছাদিত হইল। 
তাত্য৷ টোপে বিপক্ষের আগমনপথ এইরূপ ধুমন্ত,প ও প্রজলিত পাবকে বিপতিময় 
করিয়া, বেত্রবতী পার হইয়। কালীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইংরেজসৈম্ত এই 
বিপন্ভিময় পথেও তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। যুদ্ধে তাহার বহুসংখ্যক সৈন্ত 

দেহত্যাগ করিল। তাহার প্রায় সমুদয় কামান প্রতিপক্ষের অধিকৃত হইল । 

তাত্য। টোপের আগমনবার্তা শ্রবণ পূর্বক ছুর্গবাসিগণ আহলাদে উৎফুল্ল 

হইয়া, সমস্ত রাত্রি মশাল জালিয়া, যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল। রণপার- 

দর্শিনী রাণী হূর্গবপ্রে থাকিয়া, সৈনিকদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে 

ছিলেন। তাত্য। টোপের পরাজয়েও তাহাদের উতৎ্দাহ দূরীভূত বা! উত্তে- 

জনা তিরোহছিত হইল না । ১লা এপ্রেল আবার তাহার। পূর্বের ন্যায় শক্তির 

পরিচয় দিতে লাগিল। পরবর্তী ছুই দিন তাহাদের এইরূপ উদাম পরিস্ফট 

হুইল। তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ ৩রা এপ্রেল ইংরেজসৈস্তের নগরপ্রবেশের 
সুবিধা ঘটিল। ইংরেজসৈন্ত) নগরে যাইবার প্রধান পথ বোর্ছা দরওয়াজা 

অধিকার করিল এবং অধিরোহণীর সাহায্যে প্রাচীরে উঠিতে সচেষ্ট হইল।* 

* লক্ষ্মী বাঈয় জীবনীলেখক বলেন, রাণীর পক্ষের দলাজী ঠাকুর নামক একজন বুন্দেলা 
সর্দারের সহায়ত।য় ইংরেজসৈষ্টোর বোর্ছ!। দরওয়।জ। অবিকার করিবার সুযোগ ঘটে । 
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যে সকল অধিরোহণী তাহাদের নিকট ছিল, তৎসমুদয়ের কোন ফোন 

থানি প্রাচীরের উচ্চতার পরিমাণ অনুসারে ছোট হইল। কোন কোন 

থানি আরেো্ঠীর দেহতারে ভাঙ্গিয়া গেল। যাহা হউক, এক জন সৈনিক 
একথানি অধিরোহণীর সাহায্যে গ্রাচীরে উঠিল। অপর সৈনিকগণ অবি- 

লম্বে তাহার অন্ুগমন করিল। এইরূপে ইংরেজসৈম্থ নগরে প্রবিষ্ট হইল। 

তাহারা নগরের যে পথে অগ্রসর হইল, উহার ছুই পার্খের গৃহগুলিতে আগুন 
লাগাইয়া দিল। হুতাশন প্রবলবেগে প্রজলিত হইয়া উঠিল। এ দিকে 
আক্রমণকারীদিগের অস্ত্রাধাতে নগরবাসীদিগের প্রাণান্ত হইতে লাগিল। 

কোমলপ্রাণ বাঁলকেরাঁও এই ভীষণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইল না।* 

অনেকে প্রাণের ভয়ে উত্তুণন্তভাবে চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ 
কেহ নঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে আত্মগোপন করিল। কেহ কেহ গৃহের কোণে 

লুক্কায়িত হইল। কেহ কেহ গোঁপদাড়ি কামাইয়া নারীর বেশ পরিগ্রহ 
করিল। এইরূপে ষে, যেক্প সুযোগ পাইল, সে, সেইরূপে প্রাণরক্ষার চেষ্টা 
করিতে লাগিল । 1 

স্তারহিউ রোজ নগরের মধ্যভাগস্থিত রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। 

যখন তাহার সৈন্য প্রাসাদের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়, তখন গ্রহরী সৈনিকের! 

তাহাদ্দিগফে বাঁধা দিবার জগ্ঠ প্রস্তত হইতে থাকে। ইংরেজটৈন্য প্রাসাদের 

এক গৃহ হইতে আর এক গৃহে উপনীত হয়। প্রতিগৃহে গ্রাসাদরক্ষক 
সৈনিকগণ সাহস, তেজস্থিতা ও ক্ষমতার একশেষ প্রদর্শন করেন। আক্রমণ- 

কারিগণ সঙ্গীনের সাহায্যে তাহাদের ক্ষমতা! পয দস্ত করিয়া ফেলে। এ দিকে 
প্রজ্জলিত হুতাশনে প্রাসাদরক্ষকগণ নিরুপায় হইয়া পড়ে। প্রাসাদ ইংরেজ 

* এইরূপ নিধনব্যাপার ঝাশীতে “বিজন” নামে পরিচিত হইয়াছে। 
1 নগরের মধ্যে “ভিড়ের বাগ” নামে একটি উদ্যান ছিল। বহুসংখ্য লোক এই 

উদ্যানে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরেজসৈস্যা উদ্যানে প্রবেশ করিলে ইহার কাতরক্তাবে 
জীবনভিক্ষা। করিয়া কহে-_“যুদ্ধের সহিত আমাদের কোনরূপ সংশ্রব নাই। আমর! 

যোদ্ধা নহি, নিরপরাধ, নিরীহ প্রজা, প্রাণের দায়ে এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছি।” ইংরেজ 

সেনানায়ক শরণ।গতদ্দিগকে অভয় দিয়, চারি দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, এবং উদ্যানের 

ছার অবরুদ্ধ করিয়া, বহির্ভাগ হইতে অন্তর্তাগে ও অন্তর্ডাগ ই বহির্ভাগে লোকের 

গসনাগমন নিষিদ্ধ করিয়। দিলেন। 



লক্ষী বাঈ। ৪১৫ 

সেনাগতির অধিকৃত হয়।' প্রাসাদের অশ্বশালায় ৫০ জন অশ্বারোহী ছিল, 

তাহার! সকলেই রাণীর পক্ষসমর্থনে আত্মোৎসর্গ করে, এবং সকলেই সেই 
রক্ষণীয় স্থানে যার পর নাই সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত 
হয়। গবর্ণর-জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেিক্ক রাণীর স্বামী গঙ্গাধর রাওয়ের 
পিতামহকে স্টাহার বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ আপনাদের জাতীয় পতাক। দিয়া 

কহিয়াছিলেন যে, তিনি কোন স্থানে যাত্রাকালে এই পতাক। সঙ্গে লইয়া 
যাইতে পারিবেন। রাঁজগ্রানাদ অধিকারকালে উক্ত পতাক। ইংরেজসৈন্তের 

হস্তগত হয়। | 

ইংরেজসৈন্ত নগরে প্রবেশ করিলে লক্ষ্মী বাঈ হুর্গে গিয়া অবস্থিতি 

করেন। প্রথমে ইংরেজসৈন্তের বসদ ইত্যাদি নিঃশেধিতপ্রায় হইয়া 
ছিল। ইংরেজ সেনাপতি তাত্য। টোপেকে পরাঁজিত করিয়া, তাহার রসদ 

প্রভৃতি অধিকার করেন। সুতরাং খাদ্য দ্রব্যে, যুদ্ধোপকরণে ইংরেজসৈন্ঠ 

সহায়সম্পন্ন হইয়। উঠে। এই সময়ে প্রতিপক্ষকে বাঁধ! দেওয়! রাণীর অসাধ্য 
হইয়া উঠিল। তাহার নগরের অধিকাংশ ভন্মীভূত হইয়াছিল। তাহার 
সাহসিক গোলন্নাজগণ রণস্থলে একে একে দেহত্যাগ করিয়াছিল। তাহার 

বিশ্বস্ত সৈনিকগণের অনেকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছিল। স্থতরাঁং তিনি 

এখন অন্য উপায় না৷ দেখিয়া, আপনার প্রিয়তমরাজ্যপরিত্যাগে কূতসন্বল্প 

হইলেন। তীয় সঙ্কল্পসিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হইল না। তাহার পিতা 

মোরোপন্ত তাস্বে প্রস্তত হইলেন। তাহার বিশ্বস্ত অনুচরগণ সজ্জিত হইল। 

তাহার অনুগতা। পরি্চারিকারা যাত্রার যাবতীয় আয়োজন করিল । তিনি স্বয়ং 

পুরুষবেশ পরিপ্রহ পূর্বক অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইলেন। মোরোপস্ত তাম্বেও অশ্খে 
আরোহণ করিলেন। একটি হাতীর হাওদার মধ্যে মণিমাঁণিক্য গ্রভৃতি পুরিয়া 
দেওয়া হইল। মণিমাণিক্য ব্যতীত রাণীর আর একটি ধন ছিল। এই 
ধনের জন্ত তিনি আত্মোৎসর্গে কৃতনিশ্চয় ছিলেন। এখন এই প্রাণাধিক ধন 
দামোদর রাঁওকে তিনি স্বকীয় পৃষ্ঠদেশে রেশমী কাপড় দিয়! বাধিয়া লইলেন। 

 এইকপে প্রস্তত হইয়া, রাণী সহচরদিগের সহিত প্রতিপক্ষের অলক্ষিতভাবে 

৪ঠ এগ্রেল নিশীথকালে দুর্গের উত্তর দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। তাহার 

গ্রস্থানের সংবাদ অবগত ,হুইয়া, ইংরেজ সেনাপতি তাহাকে ধরিবার জন্ত 
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লেফ্টেনেণ্ট বৌকারকে সৈনিকদলের সহিত পাঠাইয়া দিলেন। বৌকার একুশ 
মাইল পথ অতিক্রম করিলেন, কিন্তু অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন 

না। রাণীর »বেগগামী অশ্ব অদৃশ্ত হইয়া গেল। ইংরাজসেনানী আহত 

হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রাণীর পিতার অদৃষ্টে নিষ্কতিলাভ ঘটিল না। 
মোরোপন্ত হস্তীর সহিত যাইতে ছিলেন। পথে সহস! তাহার নিজের তরবারির 

খোঁচায় তদীয় জজ্ঘাদেশ কাটিয়া গেল। রুধিরম্রাবে তাহার পরিচ্ছদ 

পরিষিক্ত হইল। তিনি এই অবস্থায় দরতিয়া রাজ্যে উপনীত হইলেন । রাজমন্ত্রী 

তাহাকে ধরিয়া ইংরেজদিগের নিকটে পাঠাইয়! দিলেন। স্তার রবার্ট হামিল্- 
নের আদেশে তাহাব্ ফানী হইল। : 

রাণীর প্রস্থানের পর আবার ঝাঁশীতে ভয়াবহ “বিজনের” আরম্ভ হইল। 

কাণপুর ও দিলীর স্ায় ঝঁশীও ইংরেজ সৈন্যের নিরতিশয় উত্তেজনার উদ্দীপক 

ছিল। কাণপুর এবং দিল্লীর ন্তায় এই স্থানেও তাহাদের অসহায় সজাঁতির 

শোণিতপাত হইয়াছিল। কাণপুর এবং দিল্লীতে যাহা ঘটিয়াছিল,' ঝাশীতেও 

তাহাই ঘটিল। কথিত আছে, ইংরেজসৈন্ত ঝাশীর পাচ হাঁজার অধিবাঁসীকে 

বধ করিয়াছিল। * অনেকে মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় নিজ হস্তে নিজের 

আত্মীয়ম্বজনের শোণিতপাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অনেক মহিল! আত্মসন্তরম- 

রক্ষার জন্ কৃপে ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজসৈনিকেরা 

মহিলাদিগের প্রতি অন্রপ্রয়োগ করে নাই। ঘটনাক্রমে কেহ কেহ নিহত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাঁক্ষাৎসম্বন্ধে কেহই ইংরেজসৈন্তের অস্ত্রে প্রাণ বিস্ফ্জন 

করে নাই। ঝাশীর দুর্গ এবং নগর বিলুষ্তিত হয়। . ইংরেজ সেনাপতি 
টত দ্রব্যাদি হইতে নিরন্ন দুঃখীদিগকে আহার্য্য দিতে অনুমতি করেন ।1 

ন* 2107177%) 17/271276 4271772, 7771, 27.) ঠ. 485. 

+ যুদ্ধের পর দিল্লীতে এবং লক্ষৌতে বিলুষ্ঠন ও বিধ্বংসের যেরূপ দৃশ্য ভয়ঙ্করভাব 
প্রকাশ করিয়াছিল, ঝাশীতেও তাহারই আবির্ভাব হয়। উদ্মস্ত সৈনিকের সম্মুখে যাহ! 
পায়, তাহাই ভাঙ্গিয়া ফেলে। আয়না, ঝাঁড়লষ্ঠন, চেয়ার, কার্পেট, সাটিনের বিছ।না, 
রূপার পার়াওয়[ল! খাট, হাতীর ঈতের দ্রব্যোর্দি সমস্তই বিনষ্ট এবং গৃহের চারি দিকে 
বিক্ষিপ্ত হইয়] যায়। অবশেষে এই উচ্ছ.ছল সৈনিকদলে কিয়দংশে শৃঙ্খল! স্থাপিত 'হয়।-- 
40265 ০৫%/721 £%242. ৃ 
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€ই এপ্রেল ঝাঁশীর হুর্গ ইংরেজসৈন্যের অধিকৃত হয়। ঝাঁশীর সৈনিকের! 

আপনাদের রাণীর জন্য ১৩দ্িন অসীমনাহসসহকারে যুদ্ধে প্রমত্ত থাকে । 

১৩ দিন পর্যন্ত তাহাদের বন্দুক, তাহাদের কামান আক্লুমণকারীদিগের 

সমক্ষে যেন অগ্রিময় আস্তরণপট বিস্তার করে; উহ্থার মধ্য হইতে প্রততি- 

পক্ষের বিশ্লাশের জন্য অবিরত গোলা গুলি, প্রস্তর, সুদৃঢ় কাষ্ঠথণ্ড প্রভৃতির 

বৃষ্টি হইতে থাকে । একজন ইংরেজ লেখক* এই যুদ্ধের বর্ণনাপ্রপঙ্গে 
উল্লেখ করিয়াছেন,“যুদ্ধকালে বোধ হইত যেন, যম এবং তাহার সর্পবেণী- 

ধারিণী, উগ্রপ্রকৃতি পরিচারিকাগণ আমাদের মধ্যে আপিয়া পড়িয়াছে। 

দুর্গের অন্তর্ভাগে অবিরত ভেরী, উমটম প্রভৃতির গভীর শব্ধ হইত, বহির্ভাগে 
বন্দুক এবং কামানের নির্ঘোষে চারি দিক সমাকুল হইতে থাকিত, সঙ্গে সঙ্গে 
মৃত্যু তাড়াতাড়ি আমাদের লোকদিগকে লইয়া যাইত।” এইরূপ ১৩ দিন 

ঘোরতর যুদ্ধের পর ঝাঁশীর সৈন্য পরাজয় স্বীকার করে। পরাজিত হইলেও, 
তাহারা .বীরেন্্রমমাজের বরণীয়) যে নারীর পরিচালনায় তাহাদের 
এইরূপ শূরত্ব পরিশ্ক,ট হইয়াছে, তিনি অতীতদর্শা এতিহাসিকদিগের ভ্তাঁয 
পৃথিবীর প্রতিভাশালী বীরপুরুষদিগের ও চিরস্মরণীয়। 

এ দিকে রাণী কাল্ীতে উপনীত হয়েন। এই গ্থবানে রাও সান্ছেব এবং 

তাত্যা টোপে অবস্থিতি 'করিতেছিলেন। রাণীর সঙ্গে মৈস্য ছিল না। সুতরাং 

তিনি রাও সাহেবের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । রাও সাহেব রস 
সু পরিদর্শন করিয়া, তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়! তুরিলেন। 

তাহাদের পরিচালনের ভার তাত্যা টোপের উপর সমপিত হইল। যখন 
স্বাবতীয় সৈম্ত এক স্থানে সমবেত হইবে, তথন তাত্যা টোপে, রাও সাহেবের 
সহিত সম্মিলিত হইবেন বগিয়া,'সংগৃহীত সৈন্য লইয়া, কারীর ৪* মাইল দুরে 
কু নামক নগরে গমন করিলেন। এই স্থানে স্তার হিউ রোজের সহিত যুদ্ধে 
জীহার পরাজয় হইল। . রাণী যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন.। কিন্তু তাত্যা৷ টোপে 

|. ইনিকদলের পরিচালনীসন্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। যাছা হউরু, 
দি হইলে, ভাতাদে ৈনিকদ্ল এরপ শৃঙ্খল, এরূপ নৈপুণ্য, এরূপ 

ই + ০ গেল রর 
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কৌশলের সহিত পশ্চাদ্গমন করে যে, উহাতে বিজয়ী ইংরেজসৈন্ত যার পর 
নাই বিস্মিত হইয়া! উঠে। কর্ণেল মাঁলিসন্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন ঘে, 
তাহার! ষে প্রণালীতে পশ্চাদ্গমন করিয়াছিল, তাহ! অপেক্ষা অধিকতর উৎরুষ্ট 
প্রণালী আর হইতে পারে না!” যদিও তাহাদের শ্রেণী দৈর্ঘ্যে ছুই মাইল 
পর্য্যন্ত ছিল, তথাপি উহার কোন অংশ বিচলিত ব1 শৃঙ্খলাচ্যুত হয় নাই। 
কোন অংশে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। যুদ্ধসময়ে সৈনিকশ্রেণীর 

মধ্যে যেরূপ শৃঙ্খল! থাকে, উহাদের মধ্যেও সেইরূপ শৃঙ্খল রহিয়াছিল। 

একদল পশ্চান্বাবনকারী প্রতিপক্ষদিগের দিকে বন্দুক ছুড়িল, এবং দৌঁড়িয়া 
দ্বিতীয় দলের নিকটবর্তী হইল। দ্বিতীয় দল আবার প্রথম দলের ন্যায় বন্দুক 
ছুড়িয়া দৌড়িতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র দল শৃঙ্খলার সহিত হটিয়া গেল। 

কুঁচের যুদ্ধের পর কাল্লীর ছয় মাইল দুরে যমুনার তীরবর্তী গলাবলী 
নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাদার নবাব ছুই হাজার অশ্বসাদী এবং 

কতিপয় কামান লইয়া উপস্থিত ছিলেন। লক্্মী বাঈ ইতঃপূর্ব্বে রাও সাহেবকে 
সৈনিকদলের শৃঙ্খলা করিতে বলিয়াছিলেন। রাও. সাহেব স্ত্রীলোকের উপর 

সমগ্র সৈনিকদলের পরিচালনভার ন। দিয়া, যশোলাভের জন্য শয়ং কর্তৃত্ব 

গ্রহণ করেন। রাণী কেবল আড়াই শত মাত্র অশ্বারোহী সৈন্ের পরিচালন- 

ভার প্রাপ্ত হয়েন। তাহাকে যমুনার দিক রক্ষা করিতে অনুরোধ কর হয়. 

তিনি,'আপনার সৈনিকদিগকে যথোপযুক্ত স্থলে সন্নিবেশ করিয়া, এ দিক রক্ষায় 

ব্যাপৃত থাকেন। ইংরেজসৈন্ত গলাবলীর যুদ্ধে জয়ী হইয়। মে মাসের শেষভাগে 

কান্ী অধিকার করে। গলাবলীর যুদ্ধে পরাভূত হইয়!, রাও সাহেব এবং বাদার 
নবাব প্রভৃতি পলায়নের পরামর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী ইহাতে বাধা 
দিয়, তাহাদিগকে স্থিরভাবে রাঁখেন। তিনি কাল্সীর যুদ্ধে যথোচিত বীরত্ব 
ও সাহসের পরিচয় দেন। তাহার পরাক্রমে ইংরেজসৈন্ একাস্ত বিব্রত হইয়া 
গড়ে। তীয় সৈনিকগণ এমন সাহসসহকারে অগ্রসর হয়, এমন ক্ষিপগ্রকারিতার . 

সহিত অন্ত্রচালনা! করে, এমন বীরত্বসহকুত যুদ্রকৌশলের পরিচয় দেয় য়ে, 
প্রতিপক্ষগণ পরাদ্ধিতপ্রায় হয়। লক্ষ্মী বাঈ অশ্বারোহণে, এই সাহসী সৈনিক-. 

॥ 71772774477, 71. 117.) , 779, 
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দিগকে লইয়া এমন পরাক্রমে ইংরেজসৈস্তের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন যে, উহাতে তাহার হটিয়৷ গিয়াছিল। অধিকন্ত তিনি এরূপ বেগে 

অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাহার নিকট হইতে প্রতিপক্ষের তোপ কুড়ি গজের 
অধিক দুরবর্তী ছিল না। এমন সময়ে ইংরেজপক্ষের অভিনব সৈনিকদল 

উপস্থিত হওয়াতে তাহার আশাভঙ্গ হয় । একজন ইংরেজ সেনানায়ক 

যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কর্ণেল মালিসনের নিকটে উপস্থিত 

যুদ্ধের প্রসঙ্গে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন,_-“আমরা প্রায় পরাজিত হইয়া- 

ছিলাম। এমন সময়ে উদ্ীরোহী সৈনিকদল* এবং প্রায় দেড় শত নৃতন 
সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে ঘটনাজ্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হয়। উষ্্রীরোহী 

সৈন্তই স্তার্ হিউ রোজের সৈনিকদলকে রক্ষা করে। বিপক্ষগণ আমাদের 

কামানের কুড়ি গজ দুরে উপস্থিত হইয়াছিল। আর পনর মিনিট অতীত 

হইলেই সংহারকাধ্য ঘটিত। এই দ্রিনহইতে আমি উটকে স্নেহের চক্ষে 

দেখিয়া থাকি।” বস্ততঃ এই যুদ্ধে লক্ষ্মী বাঈ কোনরূপে প্রতিপক্ষের নিকটে 
পরাজয় স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত সমান বিক্রম-_ 

সমান তেজস্বিতার সহিত সৈনিকদলের পরিচালন। করিয়াছিলেন । শেষে রাও 

সাহেব সৈন্ত লইয়া পলায়ন করাতে তহাকেও রণস্থলপরিত্যাগে বাধ্য হইতে 
হয়। তাত্যা টোপে কান্মীতে গোলা গুলি প্রস্তত করিবার কারথানা করিয়।- 

ছিলেন । কামান, বারুদ ইত্যাদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত ছিল। এই 

স্থান ইংরেজেক্স অধিকৃত হইলে রাও সাহেব প্রভৃতি গোয়ালিয়রের ৪৬ মাইল 

দক্ষিণপশ্চিমে গোপালপুর নামক স্থানে প্রস্থান করেন । | 

অতঃপর কি করিতে হুইবে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ হয়। এই স্থানে রাও 

সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বীঁদার নবাব সমাগত হইয়াছিলেন। তাত্যা 
টোপে খবস্থিতি করিতেছিলেন। সর্বোপরি ঝাশীর তেজন্বিনী রাণী 

রহিপ়াছিলেন। প্রথম দুই জন কোনরূপ কৌশলের উদ্ভাবনে সমর্থ ছিলেন ন1। 

তৃতীয় ব্যক্তিও এ বিষয়ে তাদৃশ নৈপুণ্য ছিল না। কিন্তু যে যুবতী 

বীরাঙ্গনা ই*হাদের মধ্যে ছিলেন, তাহার যেরূপ সাহস, সেইরূপ প্রতিভা 

* ইহারা প্রধাদতঃ তীরধমুকের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিল। 
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ছিল।* প্রতিভাবলে তিনি অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিলেন। পরাজয়েও 
তাহার তেজন্থিতা, তাহার অধ্যবসায়, তাহার বলবতী প্রতিহিংসা তিরোহিত 

হইল না। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, কোন দুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ না করিলে প্রৃতি- 
পক্ষের ক্ষমতারোধ করা যাইবে না। গোয়ালিয়রের ছুর্গ অধিকার পূর্বক ধর্ম ও 

সজাতিগ্রেমের নামে তত্রত্য সৈনিকদলকে উত্তেজিত করিলে, ইংরেজের সমক্ষে 

আপনাদের প্রাধান্রক্ষার সম্ভাবনা! আছে। এইরূপ সঙ্কল্প সর্বাপেক্ষা সাহসী, 
এবং সর্বাপেক্ষা! রণকৌশলসম্পন্ন বীরপ্রবরের মন্তিফ হইতে সমুৎপন্ন হইতে 
পারে। গোয়ালিয়রে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে আপিপত্য করিতেছিলেন। 

বিচক্ষণ মন্ত্রী দিনকর রাও রাজ্যশীসনে ব্যাপূত ছিলেন । গোয়াপিয়রের দুর্গ 

ছুরারোহ পর্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কর্মদক্ষ মন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত 

পরাক্রান্ত মহারাজের ক্ষমতারোধ পূর্বক তাহার দুর্গ অধিকার করা নিঃসন্দেহ 
অসংসাহদিক কর্্দ। কিন্তু প্রতিভা রাণীকে এইরূপ অসংসাহসিক কর্মে 

রা করিতে নিরস্ত থাকিল না। রাণীর প্রস্তাবে রাঁও সাহেব সন্ত 

হইলেন, তাত্যা টোপে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ৩* মে ইহারা গোয়া- 
লিয়রে যাইবার জন্য গোপালপুর পরিত্যাগ করিলেন। 

গোঁয়ালিয়রের বিচক্ষণ মন্ত্রী দিন্কর রাও আত্মরক্ষার উপায়বিধানে 
নিশ্চেষ্ট থাকিলেন ন1। এবিষয়ে কুট রাজনীতি তাঁহার অবলম্বনীয় হইল। তিনি 
জানিতেন যে, পেশওয়ের ভ্রাতা উপস্থিত হইলে দরবারের সৈনিকগণ সম্ভবতঃ 

তাহার পক্ষ সমর্থন করিবে। সুতরাং রাও সাহেব প্রভৃতির প্রতি প্রবাশ্র- 

রূপে বিরুদ্ধভাব দেখাইলে সৈনিকের! সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। 
ইহ! ভাবিয়া, দিনকর রাও, রাঁও সাহেবের সৈনিকদিগের প্রতি বাহিরে সমবেদনা 
দ্েখাইতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্তদিকে তাহাদিগকে নিফাশিত করিবার 
জন্ত ইংরেজপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি আপাততঃ আগন্তক 
দৈনিকদলকে আক্রমণ না করিয়া, কেবল আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করি- 
বার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মহারাজও উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া 

* ম[লিসন্ সাহেব এই ভাবে রাণীর প্রশংম। করিয়াছেন ।--1%4/2% ৮ 
7০04, 4115 £, 204. 
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ছিলেন। ৩১শে মে নিশীথকালে মন্ত্রী প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্বক স্বকীয় 

ভবনে গমন করিলেন । মহারাজও মন্ত্রীর কথ ভুলিয়া, রাও সাহেবের সৈনিক- 

দিগের সমক্ষে আত্মপ্রাধান্ত দেখাতে প্রস্তত হুইলেন। তিনি দেখিয়া- 

ছিলেন যে, দিল্লী ইংরেজের অধিকৃত হইয়াছে, লক্ষৌ এবং উত্তরপশ্চিম 

প্রদেশ ইংরেজের পদানত হইয়! উঠিয়াছে। মধ্যভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে 
ইংরেজের জয়পতাঁক। উড্ভীন হইয়াছে । সুতরাং ইংরেজ যে, পরিণামে 

সর্বত্র সর্বতোমুখী প্রভৃতার রক্ষায় সমর্থ হইবেন, তদ্িষয়েতাহার সংশয় ছিল 
ন1। তিনি এইরূপে নিঃসন্দিপ্ধ হইয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আপনার অনু- 

রাগ, অধিকন্তু ইংবেজের নিকটে আপনার বীরত্বগৌরবের পরিচয় দিবার জন্ঠ 

রণবেশে সঙ্জিত হইলেন। পর দিন প্রভাতকালে তাহার সঙ্কল্প অনুসারে কার্য 

হইল। এ দিন (১ল| জুন) তিনি ৬০০০ হাজার পদাতি, ১,৫০* হাজার অস্বা- 

রোহী, তাহার নিজের ৬০০ শরীররক্ষক সৈনিক এবং ৮টি কামান লইয়া, 

মোরারের দুই মাইল পূর্বে্ব উপস্থিত হইলেন। বেল! ৭টার সময়ে তাহার কামান 
হইতে গোলাবুষ্টির আরম্ভ হইল। রাও সাহেব ভাবিলেন যে, মহারাজ তাহার 

অভিনন্দনের জন্ত আসিতেছেন ; তাহার মম্মানার্থে এইরূপ কামানের ধ্বনি 

হইতেছে । সুতরাং তিনি একরূপ নিশ্চেষ্টভাবে থাকিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী বাঈ 

তাহার স্ায় নিশ্েষ্ট রহিলেন না। তিনি ছুই তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া এমন 

বেগে মহারাজের তোপের মুখে গিয়৷ পড়িলেন যে, গোলন্াজের৷ তাহার প্রতাপ 

সহিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। এদ্দিকে গোয়ালিয়রের সৈনিকের রাও 

সাহেবের সৈনিকদলের প্রতি মমবেদন। দেখাইতে লাগিল । অনেকে গু দলে 
সশ্মিলিত হইল। অনেকে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগপূর্বক তরমুজের ক্ষেত্রে গিয়া, 
আপনাদের পিপাসাশাস্তি এবং রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। মহারাজের 

শরীররক্ষক সৈনিকগণ কোন দ্রিকে বিচলিত ন। হইয়া, তাহার পঙ্ষসমর্থনের 
জন্ত সচেষ্ট রহিল বটে, কিন্তু লক্ষ্মী বাঈর আক্রমণে মহারাজ পরাজিত 
হুইলেন। তাহার সৈনিকদিগের অনেকে দেহত্যাগ করিল। অন্পমাত্র অন্গ- 

চরের সঙ্গে তাহাকে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে হইল। আগরায় 

উপস্থিত না হওয় পর্য্যন্ত তিনি আর স্বকীয় বাহনের রশ্মি সংযত করিলেন না। 

 গোয়ালিয়রের রণক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার অড্ুতবীরত্বচাতুরী প্রদর্শিত হইল। 
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এইরূপে লক্ষ্মী বাঈর প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল। দিনকর রাও মহা- 
রাজের পরাজয়বার্তা শুনিয় সর্বপ্রথম রাণীদিগকে নরবর নামক স্থানে 

পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন, অতঃপর তিনি মহারাজের অনুসরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন । রাও সাহেব বিজয়োল্লাসে নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরের 

সহিত দুর্গ, ধনাগার, অস্ত্রাগার তাহার অধিকৃত হইল। তাহার আদেশে 

সৈনিকগণ বিলুঞঠনে নিরস্ত থাকিল। নান! সাহেব মহারাষ্ট্রের পেশওয়ে 

এবং রাও সাহেব গোয়ালিয়রের শান কর্তা, এই বলিয়া, ঘোষণা করা হইল। 

গোয়ালিয়রের দরবারের এবং রাও সাহেবের নৈনিকেরা পর্যাপ্তপরিমাণে 

উপহার পাইয়া, সন্তোষ লাভ করিল। রাম রাও গোবিন্দ নামক গোয়ালিয়রের 

দরবারের একজন অপদস্থ পারিষদ প্রধান মন্ত্রী হইলেন। গোয়ালিয়রে আসি- 

বার জন্ত বাণপুর এবং শাহগড়ের রাজার নিকটে অন্ুরোধপত্র প্রেরিত হইল। 

এই সময়ে এক বিষয়ে রাঁও সাহেবের নিতান্ত অমনোযোগ প্রকাশ পাইল। 

গঙ্গ। দশহরা পর্ব উপস্থিত হওয়াতে রাও সাহেব সৈনিকগণের শৃঙ্খলসাধনে 

মনোনিবেশ না করিয়?, বহুসহত্্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে লাগিলেন। এদিকে 

ইংরেজ সেনাপতি স্তার্ হিউ রোজ্ মহারাজকে গোয়ালিয়রে আসিতে আহ্বান 

করিয়া, স্বয়ং প্রস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রাও সাহেব 

উৎসবে বিরত থাকিলেন না। লক্মী বাঈ পূর্বেই রাও সাহেবকে উৎসবের 

পরিবর্তে সৈনিকদলের শৃঙ্খলাাধনে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার অনুরোধ রক্ষিত না হওয়াতে তিনি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়! 

উঠিলেন। ইংরেজ সেনাপতির সমাগমবার্ড শ্রবণেও রাও সাহেবের 
চমক ভাঙ্গিল না। রাও সাহেব কেবল তাত্য! টোপেকে যুদ্ধসজ্জা করিতে 

আদেশ দিলেন । তাত্যা টোপে সৈনিকদল লইয়া, ইংরেজ সেনাপতির অভি- 
মুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলনা। ১৬ইজুন 

মোরার স্যার হিউ রোজের অধিরুত হইল। রাও পাহেব তথন চিস্তাকুল 

হইয়া, রাণীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী, রাও সাহেবের অব্যবস্থিতায় 

পূর্বেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিরক্তির আবেগে তাহার কর্তব্যজ্ঞান 
তিরোহিত হয় নাই। তিনি রাও সাহেবকে কহিলেন যে, তাহার অমনোযোগে 
ও আমোঁদাঁসক্তিতে নুযোগ নষ্ট হইয়াছে। এখন সৈনিকর্দিগের শৃঙ্খলাসাধন 
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ও ইংরেজদিগের আক্রযণনিবারণ করা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। 
তাত্যা টোপে সম্মত হইলেন। গোয়ালিয়রের পূর্ব্বভাগ রক্ষার ভার রাণীর 

উপর সমর্পিত হইল। বাণী বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত 

হইয়া, সমস্তদিন সৈনিকদলের পরিদর্শন এবং শুঙ্খলাসাধন করিতে লাগিলেন। 

এইরূপ কর্মকুশলতায় ও শ্রমশীলতায় বীররমণী বীরপুরুষদিগকেও অতি- 

ক্রম করিলেন। 

১৮ই জুন (ইংরেজ এতিহাসিকদিগের মতে ১৭ই জুন) ফুলবাঁগের 
রাজপ্রাপাদের নিকটবর্তী পার্কধতা ভূথণ্ডে ইংরেজ সেনানায়ক শ্মিথের সহিত 
রাও সাহেবের সৈনিকদলের যুদ্ধ হয় । শ্রস্থান কোঠা-কি-সরাই নামে প্রসিদ্ধ । 

উহার নানাস্থান সঙ্ীর্ণ খাল দ্বার। পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং পীস্থলে অশ্বসাদী- 

দিগের পরিক্রমণের তাদৃশ সুবিধা ছিল না। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে প্রায় 
সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। রাণী সমস্ত দিন বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত ও অশ্বপৃষ্ঠে 

অধিষ্ঠিত থারিয়া, সমরক্ষেত্রে সৈনিক্দিগকে উৎসাহিত করিলেন। কিন্ত 

তাহার এইরূপ উদ্যম, এইরূপ অধ্যবসায়, এইরূপ নির্ভীকতাতেও তীয় 
জয়লাভের সুবিধা ঘটিল না। রাণী, আপনার বিশ্বস্ত পরিচারিক। ও কতিপয় 

অনুচবরের সহিত রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন । 

রাণীর নিজের বাহন সাতিশয় পরিশ্রান্ত হওয়াতে রাণী উহাকে বিশ্রামের 

জন্য রাখিয়া, মহারাজ শিন্দের অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব গ্রহণ করেন।* 

এই অশ্ব শেষে তাহার কালম্বরূপ হইল। যুন্বক্ষেত্রে রাণী এ অশ্বে অধিষ্ঠিত 

ছিলেন, এ অশ্থে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । বাহন 

সবেগে ধাবিত হইয়াছিল। পথে “মরিলাম মরিলাম” বামাকথ্ঠনিঃশ্যত এই করুণ 
আর্তনাদ রাণীর শুতিপ্রবিষ্ট হইল। রাণী পশ্চার্দিকে মুখ ফিরাইয়। দেখিলেন, 

ত্রাহার প্রিয় পরিচারিক। মুন্দরা একজন ইংরেজ অশ্বসাদী কর্তৃক আক্রান্ত 

হইয়াছে । রাণী বিছ্যত্বেগে আক্রমণকারীর অভিমুখে বাহন চালন। করিলেন, 

এবং অঙন্ির আঘাতে আক্রমণকারীকে নিহত করিয়া, পুনর্বার সবেগে ধাবিত 

* অস্বপরীক্ষায় রাণীর যখোচিত ক্ষমত1 ছিল। এন্থলে বোধ হয়, উৎকৃষ্ট অঙ্থের 
অভাবে াহাকে ই অশ্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । 



৪২৪ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

হইলেন। সম্মুখে একটি সন্কীর্ণ খাল ছিল। ঘোটক সেই জলগ্রবাহ দেখিয়া, 
থম্কিয়া ঠাড়াইল। রাণী খাল পার হইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্ত ছুট 

অশ্ব কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ইহার মধ্যে কয়েক জন ইংরেজ অশ্বারোহী 
ঠাহাকে আক্রমণ করিল। কিরৎক্ষণ রাণীর সহিত তাহাদের অসিযুদ্ধ 

হইল। একজন প্রতিপক্ষের অমির আঘাতে রাণীর মস্তকের দক্ষিণ ভাগ 

বিচ্ছিয হইল। ইহার পরেও আঘাতকারী তাহার বক্ষঃস্থলে সঙ্গীনের আঘাত 
করিল। এইরূপে আহত হুইয়াঁও, রাণী তাহার প্রাণনাশ করিলেন । অতঃপর 

তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে তদীয় বিশ্বস্ত অনুচর সর্দার রামচন্ত্র রাও দেশমুখ তাহাকে 

নিকটবর্তী একটি পর্ণশালায় লইয়! গেলেন । কুটারস্বামী গঙ্গাধর বাবাজী পবিত্র 
গঙ্গ। জল দিয়া, তাহার অস্তিম পিপাঁসাশাস্তি করিলেন। মুহূর্তকাল পরে এই পর্ণ- 
কুটারে, প্রতিপক্ষের এইরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার অন্তিম কাল আদন্ন হইল । 
তিনি প্রাণাধিক ন্বেহের ধন গঙ্গাধর রাওয়ের মুখের দিকে এক বার গভীর 

ন্নেহভরে দৃষ্টিপাত করিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। * " 
এইক্পপে ঝাঁশীর চিরগ্রসিদ্ধ রাণীর দেহাত্যয় হইল। বীররমণী তেইশ 

বৎসর বয়সে যেরূপ সাহ্স, যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় 
প্রতিপক্ষ বীরপুরুষদিগেরও যার পর নাই বিন্ময় জন্মিয়াছিল। সেনাপতি 

সার ছিউ রোজ রাণীর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, যদ্দিও তিনি নারী, 
তথাপি বিপক্ষদলের মধ্যে তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক দক্ষত| ছিল।1 অল্প- 

বয়স্ক! বীরাঙ্গনার বীরত্ব এইরূপে ইংরেজ সেনাপতির নিকটেও গ্রশংসার বিষয় 

হইগ্নাছিল। এইরূপ বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, ইংরেজ সেনানায়কগণ, বোধ হয়, 

তাহাকে জীবিতাবস্থায় ধরিবার চেষ্টা কর্িয়াছিল্নে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়। রাণী পুরুষবেশে সঙ্জিত থাকাতে, যে ইউরোপীয় অশ্বারোহী তাহার 
গশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তপ্রতি অস্ত্রাধাত করে, সেও তাহাকে চিনিতে পারে নাই। 

যাঁহা হউক, ইংরেজসৈন্য, রাঁণীর দেহ স্পর্শ করিতে ন। পারে, এই জন্য রামচন্ত্র 

* রাণীর দুইটি পরিচারিক1--মুদরা ও কাশী, তাহার ম্যায় বীরপুরুষের বেশে জিত 
হইয়া, যুদ্ধঙ্গেত্রে উপস্থিত ছিল। ১ 

1 7427/%) 172:2% 22711767725 25 ৫40. 



লক্ষী বাঈ | ৪২৫ 
হি সি সপসপী- ৭ সপ ০০ পপ পক পপ বা পট পাপা 

রাও নিকটবর্তী স্ত,পীককত শু্ধ তৃণরাশির মধ্যে চিতা রচনা পূর্বক তাহার দেহ 
স্বাপন করেন। চি নি দেখিতে দেখিতে ত্রয়োবিংশতিবর্ষীয়। লাবণ্যময়ী 

বীরাঙ্গনার দেহ ভন্মীভূত হুইয়া যায়।* 
মালিসন্ সাহেব এই বীররমণীর বিষয়ে লিখিয়! গিয়াছেন যে, ইংরেজদিগের 

চক্ষে রাণীর দোষ যেরূপই দেখা যাউক ন! কেন, তীহার স্বদেশীয়গণ চিরকাল 

তাহাকে এই জন্য স্মরণ করিবে যে, ইংরেজের অবিচার তাহাকে বিদ্রোহে 

প্রবর্তিত করিয়াছিল, তিনি তীহার দেশের জন্য প্রাণধারণ করিয়াছিলেন 
দেশের জন্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। 1 রাণী প্রতিহিংসার আবেগে অস্ত্র 

ধারণ করিতে পারেন, কিন্ত তিনি যে শক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার প্রতিপক্ষ- 

গণ বা তাহার চরিত্রসমালোচকগণের মধ্যে কেহই সেই মহাশক্তির প্রতি 

অসম্মান প্রকাশ করেন নাই। 

১৯৮ই জুন গোয়ালিয়রের মহারাজের অবস্থিতিস্থল লস্কর এবং ফুলবাগ 
অধিকৃত হয়। এ দিন রাত্রিকাঁলে বিপক্ষগণ দূর্গ পরিত্যাগ পূর্বক স্থানাস্তরে 
গমন. করে। ২০শে জুন মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে আপনার রাজধানীতে 

প্রত্যাবর্তন করেন। 

আর দামোদর রাও? যে বালক লক্ষ্মী বাঈর প্রাণাধিক ধন ছিল। 

শ্নেহমরী মাতার প্রাণত্যাগের পর তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিল? দামোদর রাও 

কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। নিবিড় অরণ্য 

তাহার আশ্রয়স্থল, আরণ্য বৃক্ষ শীতাতপ ও বাতবৃষ্টির পরাক্রম হইতে তাহার 

রক্ষার প্রধান সহায় হইয়। উঠে। এইরূপ কষ্টে ছুই বৎসর অতিবাহিত হয়। 

অতঃপর দামোদর রাও ইংরেজের হস্তে পতিত হয়েন। ইন্দোরের তদ্ানীস্তন 

রেসিডেট্ট স্তার রিচ্মও. সেকৃস্পীয়ার তাহার প্রতি মৌজন্যপ্রকাশে পরাদ্মুখ 

হয়েন নাই। রেমিডেপ্টের নিয়োগক্রমে একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের (ইনি 

রেমিডেপ্টের মুন্দী ছিলেন) প্রতি তাহার শিক্ষার ভার সমপিত হয়, এবং 

পা ০ পপ, 

* কেহ কেহ লিখিনাছেন, প্রতিপক্ষের বন্দুকের গুলিতে রাণী দেহত্যাগ করেন। কিন্ত 

বিশ্বান্য প্রমাণ অনুম।রে অসির আঘাতে তাহার দেহত্যাগ হয়। 
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৪২৬ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহান। 

রেসিডেণ্টের প্রস্তাব অন্সারে গবর্ণমেণ্ট তাহার মাসিক দেড় শত টাক। বৃত্তি 

নিদ্ধীরণ করেন। অতঃপর রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থক্রকৃ তাহার দৈম্যদশ। 

শ্রবণে দয়ার্জ হইয়া, তদীয় খণপরিশোধের জন্ত দশ হাজার টাক। দেন। তাহার 

বৃত্তিও দেড় শত টাকার স্থলে ছুই শত টাকা নিদ্ধারিত হয়। বাঁশী রাজ্যের 

সহিত গঙ্গাধর রাওয়ের যাবতীয় স্বোপার্জিত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। 

তাহার পুত্র এখন মাসিক দুই শত টাক! বৃত্তিভোগী হইয়া, ইন্দোরে অবস্থিতি 

করিতেছেন। লক্ষী বাঈ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। 

গবর্থমেণ্ট দমকল দিক দেখিয়া, তাহার পুভ্রকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হয়েন নাই। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

বাঁশির পার্বতী স্থান । 
নওগার সিপাহীদিশের উত্তেজন--তত্রত্য ইউরো'পীয়দিগের পলায়ন--ঙাহাদের সহিত 

বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের গমন-__পথে তাহাদের দুর্দশা--ডাহাদের প্রতি ছত্রপুরের রাণী এবং 
চির্কারির রাজার সদ্ববহার--বাদার ঘটনা--নাগোদের বিশ্বস্ত সিপাহী--পলাতক দিগের 
নাগোদে উপস্থিতি । 

ঘটনাচক্রের আনিবাধ্য আবর্তৃনে, নিয়তির অপ্রতিবিধেয় পরাক্রমে যেরূপে 

বাঁশীর চিরগ্রসিদ্ধ রাণীর সমগ্র পার্থিব বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়,তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 
ঝাশীর সিপাহীদিগের মধ্যে যখন উত্তেজনার আবির্ভাব হয়, তখন পার্শ্ববর্তী 
অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহ! এই স্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । 

ঝাশীর প্রায় ছই শত মাইল পুর্ে নওগঁ! অবস্থিত। বাঁশীতে যে বার- 

সংখ্যক পদাতিদল ছিল, তাহার একাংশ নওগাঁতে অবস্থিতি করিতেছিল। 

এতদ্যতীত ১৪ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের একাংশ এবং কতিপয় 

গোলন্দাজ সৈন্য-ছিল। মেজর কির্কে নামক সৈনিক পুরুষ নওগাঁর সৈনিকের 
অধ্যক্ষ ছিলেন৷ ১৯৫৭ অন্যের ৩০শে মে পধ্যস্ত এই সৈনিকদলের মধ্যে কোন- 

রূপ অশান্তভাব লক্ষিত হয় নাই। ক্রমে মে মাস অতিবাহিত হয়। জুনের প্রথর 
আতপতাপের সহিত দিপাহীদিগের স্নিগ্ধভাবও অপগত হইতে থাকে। ৫ই 

জুন নওগার অধিনায়ক সমগ্র সৈনিরুকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে একত্র করিয়া, 
তাহাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভূতক্তির স্থুখ্যাতি করেন। সিপাহীর। অধিনায়কের মুখে 

আপনাদের প্রশংসাবাদ শুনিয়া, আহলাদে এরূপ উন্মত্ত হয় যে, গোলন্দাজেরা 

কামান চালাইবার উপক্রম করে। পদাঁতিগণ অস্ত্রাদি লইয়। সজ্জিত হইতে 

থাকে । অর্খারোহিগণ নিমকের মর্য্যাদ। রক্ষার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 

করে। আফিসরগণ ইহা দেখিয়! সন্তুষ্ট হয়েন। কিন্তু এই প্রগাঢ় গ্রশাস্তভাব 
ও রাঁজভক্তির আতিশষ্য যে, গভীর উত্তেজনার পূর্ববস্চন! স্বরূপ, আফিসরের! 

তাহা বুঝিতে পারিলেন না । কয়েক দিন বিন গোলযোগে অতিবাহিত হইল । 

১০ই জুন ঘোরতর বিপদের চিহ্ন পরিদ্কট হইল। একজন দীর্ঘকায় শিখ 
ছুই জন অন্ুচরের সহিত, যে স্থানে সিপাহীদিগের পাছার! বদল হয়, সেই স্থানে 

গিয়া, সহম! হাবেলদারকে গুলির আঘাতে বধ করিল। অতঃপর সৈনিক- 



৪২৮ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস । 

নিবাসের দিকে বন্দুকের ধ্বনিতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইল যে, আফিসরদিগের বিশ্বস্ত 

দিপাহীদিগের মধ্যে গভীর অবিশ্বীদের »ঞ্চার হইয়াছে। যাহারা ইতঃপুর্কে 
কাওয়াজের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রভূভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা প্রভুর 

বিপক্ষতাচরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে । 
এখন পলায়ন ব্যতীত অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়দিগের আত্মরক্ষার আর 

কোন উপায় রহিল না। অতীত কালের সৌজন্য ও সদাশয়তার কথা, ভবিষ্যতে 

পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি, এ সময়ে কাধ্যকর হইবে বলিয়া, কেহই মনে করিলেন 

'আ। সুতরাং ইংরেজ আফিসরগণ সর্বপ্রকার চেষ্টার বিরত হইয়া স্থান- 

'পরিত্যাগের আয়োজন করিলেন। বানকবালিকাগণ ও কুলমহিলার! 

তাহাদের অধিকতর চিস্তার কারণ হইল । ৮৭ জন বিশ্বস্ত সিপাহী এই পলায়ন- 

কারীদিগের রক্ষক হইল। পলাতকগণ প্রথমে এলাহাঝাদে যাইতে ইচ্ছ। 

করিয়াছিলেন । কিন্ত পথে নানারূপ বিপদ আছে ভাবিয়া, কলিজ্ঘর ও মীর্জা- 

প্ুরের দিকে প্রস্থান করিলেন। পথে ইহাদের যাতনার একশেষ হইয়াছিল। 

ই'্হাদের মধ্যে যাহার! জীবিত ছিলেন, সাহারা বিশদভাবে আপনাদের গভীর 
মর্বেদনার বর্ণনা করিয়1 গিয়াছেন। সিপাহীদিগের উত্তেজনাকালে মেজর 

কির্কের মস্তি বিকৃত হইয়াছিল। এখন চা ও সুরার অভাথে তাহার 

তেজস্থিতা অন্তঠিত হইল। তিনি সময়ে সময়ে আমের কথ! বলিতে লাগি- 

লেন, সময়ে সময়ে কোন কোন পদার্থ এ ভাবে খাইতে লাগিলেন যে, উহ! যেন 

তাহার জীবনন্বর্ূপ। তিনি আপনার উপাদেয় পানীয় ও আহারীয় আনিবার 
অন্ত নওগীঁতে ছুই জন সৈনিক কর্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। সময়ে লময়ে 
অসনবন্ধ প্রলাপবাক্য তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। পলাতকগণ 

গখমে ছত্রপুর নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। এই জনপদ লর্ড ডালহাউনীর 
পরবাজ্যগ্রহ্ণবিষগ্িণী রাজনীতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। 
বিধব। রাণী আপনার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের জন্য রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। 

পনাতকদ্দিগের প্রতি ছত্রপুরের দগ়াণীলা রাণীর যথোচিত সৌজন্য ও সদাশয়তা 
গ্রকাঁশিত হয়। পলাতকগণ ই'হার নিকট হইতে আবশ্তক ভ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া, 
বরস্থান পরিত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে মেজর কির্কে অদৃশ্য হয়েন। ষস্তিফের 
বিক্কৃতি প্রযুক্ত তাহার, বোধ হইয়াছিল ধেন, সিপাহীরা তাহাকে মারিয়া 



বাঁশির পার্ববন্তী স্থান । ৯২৯ 

ফেলিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই কাল্ননিক ভয়ে তিনি আত্মগোপন 

করিয়াছিলেন। ১৬ই জুন তিনি আবার নওগা হইতে প্রেরিত এক গাড়ি 
চ1 ও সুরা লইয়া, আপন দলের সহিত মিশিলেন। অভীষ্ দ্রব্য লাভে তাহার 

কিয়ৎপরিমাণে শান্তি লাভ হুইল। তাহারা অতঃপর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত 

চির্কারির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানের রাজ আহার্ধ্য দিয়া, 
তাহাদিগকে পরিতোধিত করিলেন, টাক দিয়া, তাহাদের অভাবমোচনের 

সুবিধা করিয়া দ্িলেন। কিন্তু এইরূপ শাস্তি, এইরূপ তৃপ্তি অল্পক্ষণের জন্য 

রহিল। কতকগুলি সশস্ত্র লোক তাহাদিগকে নিরাপদে কলিজ্ঘরে পুছাইয়! 

দিবে বলিয়া, প্রতিশ্রুত হওয়াতে তাহার! এ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 

পরিশেষে এই সকল লোক তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের কেহ 

কেহ ইহাদ্দের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। আক্রমণকারিগণ গাড়ি 

গুলি অবরোধ করিয়াছিল। স্থতরাং আক্রান্তগণ কেহ কেহ পদব্রজে, কেহ 

কেহ অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন । এখন মাহোবার দিকে ফিরিয়। যাওয়াই 

স্থির ইইল। কিন্তু তাহাদের অধিনায়কের অৃষ্টে এ স্থানে যাওয়া ঘটিল ন|। 
উপস্থিত দুর্ঘটনায় মেজর কির্কের হৃদয় অবসন্ন হুইয়৷ পড়িয়াছিল। কয়েক 

মাইল পথ যাওয়ার পরেই তিনি অশ্ব হইতে ভূপতিত ও গতান্থ হইলেন। 
কাণ্তেন স্কট এখন পলাতকদিগের অধিনায়ক হইলেন ।.ইনি মেজর কির্কে 

অপেক্ষা! অন্নবয়ন্ক এবং চ1 ও মদিরার প্রতি অল্লান্গুরাগী ছিলেন। . রক্ষণীয় 

লোকদিগের সুবিধার জন্য ই'হার যত্ন ও উদ্যমের একশেষ দেখ! যাইতে লাগিল। 
কিন্তু এ সময়ে মৃতু অনিবার্য ছিল। জুন মানের সৃর্ধ্যতাপ এমন অসহনীয় 
হইয়া উঠিল যে, উহাতে অনেকে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মৃত্যু অনেকের জালা- 
যন্ত্রণার শাস্তি করিল। গতাস্ দেহগুলি পথের পার্থে পড়িয়৷ রহ্িল। 

এইরূপ হুঃসহ কষ্ট ভোগের পর অবশিষ্ট পলাতকগণ আজীগড়ের অভিমুখে 

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আজীগড়ের রাণী এবং বাঁদার নবাৰ এই ছুঃসময়ে 

ইহাদের সবিশেষ সাহায্য করেন। ই'হাদের সাহাষ্য ন! পাইলে, প্রায় সকলকেই 

জীবনের আশায় বিসর্জন দিতে হইত। কেবল ই হারাই নিরতিশয় রি 

পলাতকদিগের জীবন রক্ষা করেন। * 
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৪৩০ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

এস্থলে বাদার ঘটনা! সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । অন্তান্ত স্থানের ন্যায় 

বাদাতেও সৈনিকনিবাস ছিল। এই স্থলের ৫৬ সংখ্যক পদাতিদল নও- 

গার সংবাদ শুনিয়া, ১৪ই জুন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নবাবের সৈন্ভের 
সহিত সম্মিলিত হয়। ইহার! ধনাগার লুণ্ঠন করে। এই সময়ে নধাব ইংরেজ 
আফিসরদিগের জীবন রক্ষা করেন। অন্তান্ত স্থান হইতে যে সকল পলাতক 

উপস্থিত হইয়াছিলেন, তীহারাও ইহার চেষ্টায় নিরাপদ হয়েন। কিন্তু শেষে 

ঘটনাচক্রে পড়িয়া, নবাব গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া! উঠেন । তিনি যে, রাও 

সাহেব এবং তাত্যা টোপের সহিত. সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে। 

বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত যে যেস্থানে সৈনিকনিবাস ছিল, তৎসমুদয়ের প্রায় 

সকল গুলিতেই সিপাহীদিগের উত্তেজনা পরিস্,ট হইয়াছিল। কেবল নাগো- 
দের দিপাহীগণ প্রশাস্তভাবে ছিল। যখন অন্তান্ত সৈনিকনিবাসের সিপাহীগণ 

্রষ্টধন্ীবলদ্বীদিগের শোণিতপাঁতে উদ্ত হয়, তখন নাগোদের ৫০ সংখ্যক 
এতদ্দেশীয় পদাঁতিদল ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষসমর্থনে গ্রস্তত থাকে৷ ইহাদের 

মধ্যে কেবল ১৪ জন সিপাহী অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিল । * 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কতিপয় সিপাহী নওগার পলাতকদিগের বক্ষক 

হইয়াছিল। এ সময়ে প্রায় সমগ্র জনপদে ব্রিটিশ গবণমেণ্টের আধিপত্য বিলুপ্ত 

হইয়াছিল। উত্তেজিত লোকে দিগ্লীর বাদশাহের প্রাধান্তঘোষণা করিতেছিল। 

পুর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত সিপাহীগণ পলাঞ্তক দিগকে থা দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়৷ দেওয়াতে 

পার্খববর্তী স্থানের উত্তেজিত লোকের! সাতিশয় অসন্তষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং এ 
সময়ে পলাতকদিগকে পরিত্যাগ কর! সিপাহীদিগের শ্রেয়ঃ জান হইল। কাণ্ডতেন 

স্কট কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, এই শিশ্বস্ত সিপাহীদিগকে বিশ্বস্ততার নিদর্শন- 

স্বরূপ প্রশংসাপত্র দ্রিলেন। সিপাহীর! সন্তপ্রচিত্তে এলাহাবাদের দিকে প্রস্থান 

করিল। পলাতকেরা নিদ্বারুণ কষ্টে বিষগ্রচিত্তে, আত্মীয়গণের মৃত্যুতে সন্তপ্ত- 

হৃদয়ে আজীগড় হইতে নাগোদে গিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। 1 
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তৃতীয় অধ্যায়। 
তাত্য। টোপে। 

তাত্য। টো।পের পশ্চাদ্ধাবন--তাহার নন। স্থানে গমন--তাহার অবরোধ--তাহার 

ফাঁসী। 

গোয়ালিয়র অধিকৃত এবং মহারাজ শিন্দে পুনর্ধার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 

হইলে স্তার ছিউ রোজ্ ২৯শে জুন মধাভারতবর্ষের সেনাপতির পদ পরিত্যাগ 

করেন। তিনি ছয় মাস কাল মধ্যভারতবর্ষের নান! স্থানে যুদ্ধ করিয়া, জয়লাভ 

করিয়াছিলেন । ব্রিগেডিয়ার-জেনেরল রবার্ট নেপিয়ার তৎপদে প্রতিষ্ঠিত 

হয়েন। এদিকে তাত্যা টোপে, রাও সাহেব এবং বাঁদার নবাবের সহিত 

২২শেজুন উত্তরপশ্চিম “দিকে প্রস্থান করেন। শরমথুর! নামক স্থানে উপনীত 

হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে, ব্রিগেডিগীর সাওয়ার্ম তাহার বিরুদ্ধে 
সৈম্ত প্রেরণ করিয়াছেন। স্থতরাং তিনি জয়পুরে উপস্থিত হইবার জন্য 
পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়েন, যেহেতু সাহার বিশ্বাস ছিল যে, এই স্থানে ,তদীয় 
পক্ষনমর্থনের জন্য সৈনিকদল প্রস্তত থাকিবে । কিন্তু ২৭শে জুন জয়পুরের 

পলিটিকাল এজেন্ট, _কাণ্তেন ইডেন দাহেব রাজপুতনার সেনাপতি রবার্ট- 

সের নিকটে সংবাদ পাঠান যে, পলায়িত মরাঠা দেনাপতি জয়পুরের অসস্তষ্ট 

লোকদ্দিগকে উত্তেজিত করিবার জন্ত চর প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদপ্রাপ্তি 

মাত্রেই রবার্টস্ ২৮শে জুন এস্থানে যুদত্রা .করেন, এবং তাত্যা টোপের 
পূর্বেই তথায় উপস্থিত হয়েন। এস্থলে বলা উচিত যে, তাত্য। টোপেকে 
ধরিবার জন্ত ইংরেজ সেনাপতিগণ যার পর নাই চেষ্টাকরেন। এই উদ্দেশ্যে 

গোয়ালিয়রে একদল সৈন্ত থাকে । ঝাঁশীতে আর এক দল প্রতিঠিত হয়। 
মিপ্রিতে অপর দল অবস্থিতি করে। গুণাতে চতুর্থ দল সমাবেশিত হয়। 

নসিরাঁবাদে পঞ্চম দল. এই উদ্দেশ্তসাধনে অভিনিবিষ্ট থাকে। ভরতপুরে 

ষষ্ঠ দল সন্নিবেশিত হয়। এতত্াতীত অন্তান্ত স্থানেও ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল 

আপনাদের নুচতুর প্রতিপক্ষকে হস্তগত করিবার জন্য সর্বদ] মতর্কতাঁবে অব- 

স্বিতি করিতে থাকে । এইরূপে তাত্য। টোপে যে দিকে প্রস্থান করিবেন, 



৪৩২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস 

ষে স্থানে উপনীত হইবেন, যে জনশৃণ্ঠ নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, 

সেই দিক, সেই জনপদ, সেই জনশৃন্ স্থান বিভিন্ন ইংরেজ সৈনিকদলের পর্য্য- 

বেক্ষণের বিষয়ীভূত হয়। কিন্ত এই মরাঠ৷ সেনাপতি এরূপ ক্ষমতাপন্ন,এবপ বুদ্ধি- 
কৌশলসম্পন্ন, এরূপ রণচতুর ছিলেন যে, নয় মাসেরও অধিক কাল তাহার 
মমক্ষে ইংরেজ সেনাপতিদিগের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চারি দিকে সৈনিক- 

দলে পরিবেষ্টিত থাকিলেও, তিনি কখন এক জনপদ হইতে আর এক জনপদে 
পদ্দার্পণ করেন, কখন নিবিড় জঙ্গলে আত্মগোপনে উদ্ভত হয়েন, কখন সহস! 

সৈন্ত ও কামান সংগ্রহ করিয়া, প্রতিপক্ষের পরাক্রমম্পৰ্ধী হইয়। উঠেন, তাহ! 

ইংরেজ সেনাপতিদিগের কাহারও গোচর হয় নাই। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, 

ইংরেজ সেনাপতি জয়পুরের অভিমুখে অগ্রণর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাত্য। 

টোৌপে এই সংবাদ পাইয়া, জয়পুরের পরিবর্তে দক্ষিণদিকে প্রস্বান পূর্ববক উস্কে 

উপনীত হয়েন। কর্ণেল হুঘমেস্ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হুয়েন। তাত্য। টোপে 
মধুপুর এবং ইন্দ্রগড়ের দিকে যাত্রা করেন। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত 

হওয়াতে চস্বলনদের জল বৃদ্ধি হইয়াছিল, স্তরাং তাত্যা টোপে ইন্ত্রগড় হইতে 

নদ পার হইতে না পারিয়া দক্ষিপপূর্বাভিমুখে ্রস্থান পুর্ব বুঁদীতে উপনীত 
হয়েন। . বুঁদীর মহারাও রাম সিংহ তাহার পক্ষসমর্থন না করিয়া, হুর্গ দ্বার 

অবরুদ্ধ করেন। তাত্যা টোপে অবিলম্বে সেই. স্থান পরিত্যাগ পূর্বক দক্ষিণ 

দিকে যাত্রা করেন। ৭ই আগষ্ট কোটারিয়। নদীর তীরে ভিলবারা নামক স্থানে 
ঠাছার সহিত সেনাপতি রবার্ট সের যুদ্ধ হয়। তিনি আপনার সৈন্ত ও কামান 

লইয়া, অক্ষতশরীরে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করেন। এই যুদ্ধে চতুর মরাঠা সেনাপতি 

মবিশেষ বুদ্ধিচাতুরীর পরিচয় দিক্লাছলেন। তাহার সৈনিকদলের একাংশ 

বিপক্ষদিগ্রে ক্রমাগত বাধা দিতে থাকে। এদিকে সৈনিকদলের প্রধান 

অংশ কামান লইয়! নদী পার হয়। সে সময়ে অশ্বারোহী সৈন্ত না থাকাতে 

রবার্ট স্, তাত] টোপের গশ্চার্ধাবিত হইতে পারেন নাই। পর দিন অশ্বারোহী 
দৈন্ত উপস্থিত হয়। ইংরেজ সেনাপতি পশ্চা্ধাবনে প্রবৃত্ব হয়েন। এ'দিকে 

তদীয় স্ুচতুর প্রতিপক্ষ তাহার হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। | 
তাত্যা। টোপে শ্বধর্থে নিষ্ঠাবান ছিলেন । তিনি ১৩ই আগস্ট নাথন্বার নামক 

স্থানে দেবদর্শনে গমন করেন। নিশীথকালে তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া, ৰ 



তাত্যা টোপে। ৪৩৩ 

শুনিতে পাইলেন যে, ইংরেজসৈন্ত তাহার নিকটবত্তী হইয়াছে। এজন্য তিনি 

স্থানান্তরে প্রস্থানে কৃতসক্কর্ন হয়েন। কিন্তু াহার পদাতিগণ একান্ত পথক্লাস্তি 
প্রযুক্ত বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তাহারা কহে যে, পর 

দিন প্রাতঃকালে কামানগুলি তাহাদের সঙ্গে যাইবে। অশ্বারোহীদিগের যেরূপ 

ইচ্ছা, সেইরূপ করিতে পারে। সুতরাং যুদ্ধ কর। ভিন্ন তাত্য। টোপের আর 

কোন গতি রহিল ন|। 

পর দিন প্রাতঃকালে তাত্যা টোপে অধষিত স্থানের অবস্থা বিবেচন! 

করিয়া, যে ভাবে দৈন্ত সন্নিবেশিত করা উচিত, তাহা! করিলেন। এ বিষয়ে 
তাহার পক্ষে কোনরূপ কৌশল বা কোনরূপ বুদ্ধিচাতুরীর অভাব লক্ষিত হইল 
না। ১৪ই আগষ্ট বেল। ৭টার সময়ে বনাস নদীর তীরে তাহার সহিত ইংরেজ 

সেনাপতির যুদ্ধ আরন্ত হইল। কিন্ত তদীয় সৈনিকদল প্রতিপক্ষের পরাক্রম- 

নাশে সমর্থ হইল না। তাত্যা টোপে চারিটি কামান ফেলিয়া, যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ 

করিলেন।. তিনি চম্বল নদ পার হইবেন ভাবিয়া, একজন ইংরেজ সেনানায়ক 
পরী নদের অভিমুখে অগ্রমর হইলেন। কিন্ত এই অধিনাক্নক নদের তটে উপনীত 

হইয়া! দেখিলেন যে, তটবিভাগে কয়েকটি অকর্মণ্য টাট্টর, মাত্র রহিয়াছে। অপর 
তটবর্ভী আম্রকাননের মধ্যে বিপক্ষগণ অর্ৃশ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ অধি- 

নায়কের প্রয়াস বিফল হইল। চতুর মহাবাস্্রীয় বীর তাহার হস্ত হইতে 

স্বলিত হইলেন। 
তাত্য। টোপে চম্বল পার হইয়া, ঝালবার প্রদেশের রাজধানী ঝালরপত্বনে 

পঁছছিলেন। প্রসিদ্ধ জলিম সিংহের বংশধর পৃর্থীসিংহ এই সময়ে ঝালরপত্তনের 
অধিপতি ছিলেন । ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহার অপরিসীম অঙ্গরাগ 

ছিল। ' তিনি মরাঠা সেনাপতিকে নিষফাশিত করিবার জন্য আপনার সৈনিকদল 

একত্র করিলেন। কিন্ত এই সৈনিকের গোয়ালিয়রের সৈনিকদলের গ্ভায় 

বাবহার করিল। তাহারা আপনাদের অধিপতির পক্ষ সমর্থন না করিয়া, 

আক্রমণকারী মরাঠা সেনাপতির পার্থে দণ্ডায়মান হইল। তাত্যা টোপে 

রাণার কামান, গোলাগুলি, ঘোটক, বলদ প্রভৃতি অধিকার পূর্বক তাহার 

প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিলেন । পর দিন তাহার সহিত রাণার সাক্ষাৎ হইল। 

তিনি রাণার নিকটে যুদ্ধের জন্ত অর্থপ্রার্থনা করিলেন । রাণ! পাঁচ লক্ষ টাকা 
৫৫ 
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দিতে চাহিলেন। কিন্তু উহা আক্রমণকারীর নিকটে পর্যাপ্ত বোধ হইল না। 

রাও সাহেব, পেশওয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত হইয়া, রাণার নিকটে পঁচিশ 

লক্ষ টাকা চাহিলেন। রাণা অবশেষে পনর লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেন ) উহার 

মধ্যে পাচ লক্ষ প্রদত্ত হইল। কিন্তু রাণ| সেই বাত্রিতেই রাজধানী পরিত্যাগ 
পুর্ববক মৌতে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে, হিনি প্রস্তানকালে রাণী 

এবং পরিবারের অন্তান্ত লোককে কতকগুলি বারুদ দিয় কহিয়াছিলেন যে, 

যদি-কেহ্ তাহাদের গ্ররতি কোনরূপ অসদ্ববহার করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে 

এই বারুদ্রাশি যেন তাহাদের আত্মবিসজ্জনেগ সহায় হয় ।* 

তাত্যা টোপে পাচ ছয় দিন ঝালরপত্তনে অবস্থিতি করেন। বধার 

আবির্ভাবে চম্বলের পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাহার পশ্চান্ধাবনকারী 

প্রতিপক্ষের উহ! সহজে পার হওয়ার সন্তাবনা ছিল না। তিনি ঝালবারের 

রাজধানীতে পাঁচ দ্রিন নিরুদ্ধেগে থাকিয়া, সংগৃহীত অর্থে আপনার সৈনিকদিগের 

বেতনাদি পরিষ্কার করেন। এই সমরে তাহার সহচর ধাঁও মাহেব এবং বাদার 

নবাব অপেক্ষাকৃত সাহসিককম্মাসাধনে সচেষ্ট হয়েন। তীহারা তাত্য। টোপেকে 
কহেন যে, ইংরেজসৈন্তের উপস্থিতির পুব্বে যদি হোলকরের রাজধানীতে 

পন্থছিতে পার! যায়, তাহা হইলে তথাকার সৈনিকের! তাহাদের সহিত সন্মিলিত 

হইতে পাবে । এইরূপ সম্মিলন ঘটিলে হোলকরের গ্রজাখগ পেশওয়ের পক্ষ- 

সমর্থনও করিতে পারে । বাঁও সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে তাত্যা টোপে ইন্দো- 

রের অভিমুখে অগ্রর হয়েন। কিন্তু নলকেরা নামক স্থানে ছুই দল ইংরেজসৈন্ 

রহিয়াছে শুনিয়া, তিনি গ্রাচীরবেষ্টিত রাজগড় নগরের নিকটে শিবির স্থাপন 

করেন। তদীয় প্রতিপক্ষগণ কিছুতেই সাহার পশ্চাদ্ধাবনে নিরস্ত ছিলেন না। 

তাত্যা টোপে যে দিকে মগ্রসর হইতেছিলেন, তাহারাঁও সেই দিকে যাইতে- 

ছিলেন । একজন ইংরেজ সেনানায়ক পর দিন প্রাতঃকালে রাজগড়ে উপস্থিত 

হইয়া দ্বেখিলেন যে, মরাঠ। সেনাপতি আপনার সৈনিকদল লইয়৷ অদৃশ্ত হুইয়া- 

ছেন। ইংরেজ সেনাপতি পথমধ্যবন্তী কামানের চাকা ধরিয়া, অগ্রসর হইতে 

লাগিলেন। কিয়দ্দুরে তিনি বিপক্ষদিগকে দেখিতে পাইয়া, আক্রমণ করিলেন । 
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তাত্যা টোপে কামান ফেলিয়। যুদ্ধস্থল হইতেনিক্ান্ত হইলেন। তিনি অতঃপর 

বেত্রবতী নদীর উভয় পাশ্ববর্তী আরণ্য ভূভাগে কিয়ৎকাল পরিভ্রমণ করেন। 

শেষে পৃর্বাভিমুখে প্রস্থান পুব্বক শিরোঞ্জ নামক গ্লানে উপনীত হয়েন। 

বর্ষ। প্রযুক্ত সমগ্র জুলাহ মাস ইংরেজসৈগ্ঠের বিআমস্থখে অতিথাহিত হয়। 

যাহা হউক, রাজগড়ে তাত্যা টোপের পরাজরের পর একটি অভিনব ঘটনার 

আরবিভাব হয়। গোরািয়রের 8৪ মাইল দক্ষিণে নরবর অবস্থিত। এই 

জনপদ মহাপাজ শিন্দের অধান। নরবরের সদ্দার মান সিংহ গোয়ালিয়রের 

দরবারের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, উহার পিরুদ্ধে অস্্ধারণ করেন। তৎকত্তুক 

পাওরী নামক ছুগ অধিকৃত হর। ইংরেজ সেনানাএক উপস্থিত হইলে তিনি 

কহেন, কেবল গোয়াপিয়রের দরখারের সহিত তাহার যুদ্ধ ঘটিয়াছল। 

ভংরেজের সহত তাহার কোনরূপ বিরৌধ নাই । হংরেঞ্জ সেনাপতি উত্তর 

করেন, তান এই জন্পদের শান্তিস্থাপনে নিয়োজত হ্হয়াছেন। যেব্যক্তি 

যে কোনরূপে হউক, শান্তর ব্যাঘাত জন্মাহবে, তিনি তাহার সাঁহত বুদ্ধ করিতে 

বাধ্য । উভয়ের কথা শেষ হহল। যুদ্ধ আনবাধ্য হহয়া উঠিল। যুদ্ধস্থলে 

মান সিংহের পিতৃব্য অজিত |সংহ উপস্থিত হহলেন। ইংরেজ সেনানায়কের 

সৈম্নংখ্য। পধ্যাপ্ত ছিপ না, তাহার সাখাব্যাথে অপর সেন্ত আলিলে, ছগ 

আক্রান্ত হইল। ২৩শে আগস্ট রাত্রকালে মান সিংহ এবং আঁজত সিংহ নিবিড় 

বনভূমি দিধা, দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাহাদের দলের কতিপয় 
পলাতক তাত্য। টোপের সহিত সম্মিলিত হইল। 

এ দ্িকে মরাঠা সেনাপতি শিরোঞ্জে আট দিন বিশ্রাম করেন, এই স্থান 

হইতে আরণ্য ভূভাগ দিয়া ইশাগড়ে উপস্থিত হয়েন। উক্ত স্থলে রসদ প্রভৃতি 

সংগৃহীত হয়। অতঃপর তাত্যা টোপে চন্দেরির ছুগ আক্রমণ করেন। 

মহারাঁজ শিন্দের একজন অনুগত সেনানায়ক এই দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। 

তিনি কিছুতেই তাত্যা টোপের বশীভূত হইলেন না। তাত্যা টোপে বিফল- 

মনোরথ হুহয়া, মঙ্গ1ওলীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। এই স্থানে তাহার সহিত 

ইংরেজ সেনানায়কের কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হয়। তিনি কামান ফেলিয়া, অক্ষতদেহে 

পলায়ন করেন। ইহার পর তাত্যা টোপে পেত্রবতী উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে 

জাকলোন, তৎপরে ললতপুরে উপনাঁত হয়েন। এই খানে তাহার সহিত রাও 
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সাহেবের মাক্ষাৎ হয়। তাত্যা টোপে ললতপুরে অরস্থিতি করেন। রাও 

সাহেব পর দিন আপনার কামান ও সৈম্ত লইয়া, অতিকষ্টে জাকলোনের নিবিড় 

জঙ্গল অতিক্রম পূর্বক বেত্রবতীর প্রায় ত্রিশ মাইল পূর্বে একটি জনপদে 
উপনীত হয়েন। ইংরেজ সেনাপতি তাহাকে আক্রমণ করেন। রাও সাহেব 

যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ পুর্বক, পুনর্বার ললতপুরে তাত্যা টোপের সহিত সাক্ষাৎ 

করেন। 

ইহার পর কি করিতে হইবে, নিদ্ধারণের জন্ত উভয় সেনাপতি পরামর্শ 

ফরেন। নর্মদার উত্তরদিকবন্তী জনপদের পথ তীহাদের সমক্ষে অবরুদ্ধ 

ছিল। ইংরেজ সেনাপতিগণ নান। স্থানে উপস্থিত হওয়াতে, তাহাদের পরিক্রমণের 

স্থল ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়। পড়িয়াছিল। স্থতরাং তীহার1 নন্মদার উত্তর দিকে 

ন1 থাকিয়া, আপনাদের পরিক্রমণের স্থল ভেদ পূর্বক এঁ নদীর দক্ষিণ দিকে গমনে 
কৃতসন্কল্প হইলেন। ইংরেজ সেনাপতিগণ চারি দিকে তীহাদের অনুসন্ধান 

করিতেছিলেন। ই'হাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ পূর্বক, দক্ষিণাভিমুখে 
গমন কর! হুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু তাহার! এই ছুঃসাধ্যসাধনে সচেষ্ট হইলেন। 

তাত্যা। টোপে এবং রাও সাহেব ললতগুর পরিত্যাগ করিলেন। ইংরেজ 

সেনাপতিগণ চারি দিকে ই'হাদের গন্তব্যপথের নির্ণয়ের জন্ত যার পর নাই 

চেষ্টা করিতেছিলেন। নদী উত্তরণের স্থলে, নিবিড় জঙ্গলের প্রান্তভাগে, জন- 

পূর্ণ লোকালয়ে, যে স্থানে তাহাদের স্ুুচতুর বিপক্ষের গমনের সম্ভাবন৷ ছিল, 

তাঁহারা সেই স্থানই অবরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের 

চেষ্ট1 ব্যর্থ হইল । রাও সাহেব ও তাত্যা টোপে নর্খদা উত্তীর্ণ হইলেন। পরাক্রাস্ত 

পেশওয়েগণ ষে প্রদেশে এক পময়ে আপনাদের অসীম প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য রক্ষা 

করিয়াছিলেন, এখন সেই প্রদেশে তাহাদের আত্মীয় পদার্পণ করিলেন। নান! 

সাহেবের সেনাপতি এবং তাহার ভ্রাতার আগমনে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি আন্দো- 
লিত হইল। কিন্তু গবর্ণর লর্ড এলফিন্ষ্টোন্ শাস্তিরক্ষায় উদ্যোগী ছিলেন। মান্রা- 
জের গবর্ণর লর্ড হারিল্্ও বিপ্লবের নিবারণে চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহাহউক, 
ভাত্যা টোপের পথ অবরুদ্ধ রহিল ন1। তাত্য। টোপে এক বার নর্দমদা উত্তীর্ণ 

ছুইলেন। ইংরেজসৈন্ত আসিতেছে গুনিয়া, তিনি পুনর্ধার নর্ম্দা পার হইয়া 

গাইকবাড়ের রাজ্যে যাইতে প্রস্তত হইলেন। কার! নামক স্থানে তিনি এক- 
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জন ইংরেজ সেনাপতি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু এই সেনানায়ক তাহাকে 

অবরুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি বরোদার অভিমুখে ৫০ মাইল পথ অতিক্রম 

করিয়াছেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্বাবনকারী ইংরেজসৈন্তকে সমীপাগত জানিয়া, 

তিনি আবার নর্শাদ! পার হইয়! ছোট উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে 

এক জন সেনাপতি তাহাকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি ধৃত হইলেন না। 

বাণেশ্বরের নিবিড় অরণ্য এখন তাহার আত্মরক্ষার স্থল হইল। ইংরেজ 

সেনাপতি এই স্থানে উপস্থিত হইলে, তিনি এই আরণ্য ভূভাগও পরিত্যাগ 
পূর্বক লদাহসসহকারে উদয়পুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরাবলী 
পর্বতমালার আশ্রয়ে, তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে পারিতেন, কিন্ত 

অপর একজন ইংরেজ সেনাপতি পথে উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পুনর্ধার অরণ্যে 

প্রত্যাবুত্ত হইলেন, অনন্তর সহনা জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, মুনোশ্বরের 

অভিমুখে যাত্র। করিলেন। এই স্থানের ছয় মাইল দূরে রাত্রি যাপন করিয়া, 

তাত্য। টোপে তিন দিনে নীমচের এক শত মাইল দূরে জীরাপুর নামক স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। ইংরেজসৈন্ত কিছুতেই তাহার পশ্চাদ্দাঝনে নিরস্ত ছিল ন]। 
তিনি জীরাপুরে স্থিরভাবে থাকিতে না পারিয়া, বড়োদ নামক স্থানে 

পলায়ন করিলেন। 

তাত্য। টোপে অতঃপর দীশায় উপনীত হয়েন। ইংরেজ সেনাপতি হরমুখে 

এই সংবাদ পাইয়া, তাহাকে আক্রমণ করেন । রাও সাহেব এবং ফিরোজ শীহ 

তাহার সহিত ছিলেন। তাহারা! আশ্যধ্যরূপে প্রতিপক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 

লাভ করিলেন। তাত্য1 টোপের কৌশলে ইংরেজ সেনানায়কের চেষ্টা ব্যর্থ 

হইল। তাত্য। টোপে মুক্তি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু কোন্ দিকে যাইবেন, 

কোন্ স্থানে উপস্থিত হইবেন, তাহা। সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। প্রায় 

সমস্ত পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। কেবল তাহার সমক্ষে জয়পুর দিয়! মারবাড়ের 

দিকের পথ বিমুক্ত ভাবে ছিল। তাহারা এই পথ অবলম্বন করিলেন, এবং আলবার 

অতিক্রম পূর্বক ২১শে জানুয়ারি সকলে দিকার নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন । 

একজন ইংরেজ সেনানায়ক সংবাদ পাইয়া,তাহাদ্দিগকে আক্রমণ করিলেন । এই 

আক্রমণে তাত্যা টোপের সৈনিকদল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যুদ্ধের দিন ফিরোজ 

শাহ তাত্য। টোপেকে পরিত্যাগ করিলেন। বাণেশ্বরে জঙ্গলে তাত্যা টোগের 
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সহিত রাও সাহেবের অসগ্ভাব ঘটিয়াছিল। এখন সেই অসপস্ভাব বিবাদে পরি- 
ণত হইল। কথিত আছে, তাত্য। টোপে একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

যেখানে সুবিধা ঘটিত, সেখানেই তিনি রাও সাহেবকে ছাড়িয়। যাইতে বাধ্য 

হইতেন। রাও সাহেব এখন তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক আপনার অনুচরদিগকে 

সঙ্গে লইয়া, প্রস্থান করিলেন। এতদিন রাও সাহেব, ফিরোজ শাহ, মান সিংহ 

এবং অজিত দিংহ তাত্য। টোপের মহযোগী ছিলেন। এখন ফিরোজ শাহ অনৃষ্ঠ 

হইলেন। আর তাহার কোন সংবাদ পাওয়। গেল নাঁ। তাত্যা টোপের সহিত 

বিচ্ছিন্ন হইয়া, রাও সাহেব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পদার্পণ করিলেন বটে, কিন্তু শেষে 

তিনিও ফিরোজ শাহের ন্যায় চির দিনের জন্ত প্রতিপক্ষের দৃষ্টিপথবহিভূতি হইয়া 

পড়িলেন। অবশিষ্ট তিন জনের কথা সংক্ষেপে বণনীয। তাত্যা টোপে 

আপনার সৈম্ত পরিত্যাগপুর্বক পারণ নামক স্থানের নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান 

করিলেন। এই সময়ে ছুই জন পাচক ব্রাহ্গণ, একজন সহিস, ছুইটি ঘোড়া, 

এবং একটি টাট্র, তাহার সঙ্গে ছিল। শেষে সহিস তাহাকে ছাড়িয়। গেল। 

এইবপ অবস্থায় সেই নিবিড় অরণ্যে মান সিংহের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। 

মান সিংহ কহিলেন--“আপনি সৈনিকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন কেন? এ কাজ 

আপনার ভাল হয় নাই ।” তাত্যা টোপে উত্তর করিলেন, «নান স্থানে ধাবিত 

হওয়াতে একান্ত শ্রান্ত হইয়া! পড়িয়াছি। এখন ভালই করি, মন্দই করি, 

তোমার সঙ্গে থাকিব।” পরিশ্রান্ত মরাঠ। সেনাগতি পরিতগ্তহৃদয়ে মান 

সিংহকে এই কথা কহিলেন। 
কিন্তু তাত্য। টোপে ধাহাকে আপনার প্রধান সহায় ভাবিলেন, ধাহার সহিত 

একত্র অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিনি বন্ধুজনোচিত বিশ্বস্ততা দ্রেখাইলেন 

না। মান সিংহ বন্ধুকে ধরিবার জন্ঠ ইংরেজ সেনানায়ক মীডের সহিত পরামর্শ 
করিতে লাগিলেন। মান সিংহ পরিবারবর্গের সহিত ইংরেজের হস্তে আত্ম- 

সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ তাহার ভ্বীবনরক্ষায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, 

ইংরেজের সাহাধ্যে তিনি প্রণষ্ট স্বত্বের উদ্ধারের ইচ্ছা! করিয়াছিলেন । এখন 

তিনি ইংরেজ সেনানায়কের প্রস্তাব অন্নসারে আপনার আত্মীয়, আপনার বন্ধু, 

আপনার বিপন্তিকালের প্রধান সহায়কে অবরুদ্ধ করিতে উদ্যত হুইলেন। 

অঞ্জিত সিংহ ত্তাহার পিতৃব্য, অজিত সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার সহযোগী, তাহার 
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ভূসম্পত্তির উদ্ধারের প্রধান উদেষাগী, মহারাজ শিন্দের বিপক্ষতাচরণে প্রধান 

সহায়। স্বার্থান্ধ মান দিংহ এইরূপ আন্মীয়কেও ইংরেজের সাহায্যে ধরিতে 

চেষ্টা করিলেন । চেষ্টা বার্থ হইল। অজিত সিংহ ভ্রাতুপ্পুত্রের উদ্দেশ্ত বুঝিতে 

পারিয়া, সসন্ত্রমে পলায়ন করিলেন। অতঃপর মান সিংহ আপনার প্রধান বন্ধু- 

জনের অনিষ্টসাধনে উদ্ধত হইলেন । উাত্যা টোপের চরগণ সব্ধদা ইংরেজের 

শিবিরে বিচরণ করিত। তাত্যা টোপে নিবিড় জঙ্গলে ধাহার উপর নির্ভর 

করিয়াছিলেন, তিনি যে, ইংরেজের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহ। তাহার 

অবিদিত ছিল না। তথাপি মান সিংহের উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। 

তিনি তাহার পরামর্শমত আত্মগোপনের স্থল নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন । যখন 

মান সিংহ সেনানায়ক মীডের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন তাত্য। টোপে 

নিরুদ্ধেগে পারণের গভীর অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই স্থানে 

থাকিয়।, তিনি হার পুরাতন সহযোগিগণের সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। ই'হাঁদের 

কেহ কেহ তাত্য। টোপেকে আহ্বান করেন। তাত্য। টোপে কর্তব্যনিদ্ধীরণের 

জন্য মান সিংহের পরামশগ্রহণে উদ্যত হয়েন। মান.সিংহ স্থানান্তরে ছিলেন, 

তাত্যা টোপের প্রেরিত সংবাদ অবগত হইয়া, বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি 

তিন দিনের মধ্যে দেখা করিবেন । 

মান সিংহ আপনার কথ! রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্ঠ ভিন্নরূপ 

হইল। ৭ই এপ্রেনল-__তৃতীয় দিনের গভীর নিশীথকালে মান সিংহ তাত 

টোপের আত্মগোপনের স্তলে-_-পারণের সেই আরণ্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। 

তাহার সাহাধ্যার্থে কিয়ন্দংরে বোম্বাইর মিপাহীগণ অধপ্ঠিতি করিতে লাগিল। 

তাত্যা টোপে নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রিত অবস্থাতেই ধৃত হইলেন। ধৃত হইবার 

সময়ে বিশ্বাঘঘাতক বন্ধুর কঠোরতায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ৮ই 

এপ্রেল প্রাতঃকালে সেনানায়ক মীডের শিবিরে আনীত হইলেন ।* 

সেনানায়ক মীড সিপ্রিতে সামরিক আইন অনুসারে তাত্যা টোপের বিচার 

করিলেন। তাত্যা টোপে ১৮৫৭ অবের জুন মাস এবং ১৮৫৮ অব্দের ডিসেম্বর 

মাসের মধ্যে ব্রিটিশ গবণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, অপরাধী হই- 

* 17%4757/2£ 0) 227%10. 2220--43144290075 12122222776. 44124542860) 

£, 472-494, 
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লেন । তিনি আত্মপক্ষসমর্থনের অন্ত কহিলেন--“কালী অধিকৃত হওয়া 

পর্য্যন্ত আমি যাবতীয় বিষয়ে আমার প্রতিপালক প্রভু নান! সাহেবের আদেশ- 

পালন করিয়াছি। অতঃপর রাও সাহেবের আদেশ অনুসারে সমুদয় কর্মে 

প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার উপর একটি কথা ভিন্ন আমার আর কিছু বলিবার 
নাই। আমি কোন ইউরোপীয় স্্রীপুরুষ, বা বালকবালিকার প্রাণহানি করি 
নাই, কিংব।কোন সময়ে কাহাকেও ফাঁসী দিতে অনুমতি দিই নাই।” এই যুক্তি 

বিচারালয়ে গ্রাহ্থ হইল না। ৰিচারকগণ অপরাধীর. প্রতি ফাসীর আদেশ 

দিলেন। ১৮৫৯ অব্দের ১৮ই এপ্রেল দিপ্রিতে এই আদেশ কার্যে পরিণত হইল। 

কর্ণেল মালিসন্ উপস্থিত বিষয়সন্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন *--"সে 
সময়ে সাধারণ মত অনুসারে এই দণ্ডাদেশ সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হুইয়াছিল। 
কিন্ত আমার বোধ হয়, উত্তর কালে উহার সমর্থন হইবে কি না, তদ্বিষয় 
সন্দেহস্থল। ইংরেজের অধিকারে তাত্যা টোপের জন্ম হয় নাই। তাত্যা 

টোপে গন্ম গ্রহণ করিয়া, ইংরেজের তৃত্যশ্রেণীতে নিবেশিত হয়েন নাই। 

১৮১২ অন্দে যখন তাহার জন্ম হয়, তখন তাহার প্রভূ পশ্চিম ভারতবর্ষের 

বিস্তীর্ণ অংশের অধিপতি ছিলেন। যে জাতি তাহার প্রভুকে সম্পতিচ্যুত 
করিয়াছে, বিশ্বস্তভাবে এবং শ্রদ্ধাসহকারে সেই জাতির কর্মলম্পাদনে তিনি 

বাধ্য ছিলেন না। তদীয় 'প্রভৃও তাহার স্তায় ইংরেছ্ধের সহিত কোনরূপ বন্ধনে 

আবদ্ধ ছিলেন না। যখন সেই প্রভু, পেশওয়ের প্রণষ্ট অধিকারের পুনঃপ্রাপ্তির 
স্থুবিধা দেখেন, তখন তাহার মোসাহেব, তাহার অনুচর, তদীয় আদেশ পালন 
করিয়াছিলেন, এবং তদীয় সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের অনুগামী হইয়াছিলেন। 

তাত্যা। টোপে স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, তিনি নরহ্ত্যায় লিপ্ত হয়েন 

নাই। তাহাকে নরহত্যাতেও অপরাধী করা হয় নাই। তিনি পূর্বতন পেশওযের 
পরিবারের মধ্যে একজন অন্ুচর ছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে 

তীহার উপর অপরাধের আরোপ করা হইয়াছিল। তিনি কেবল এই বিষয়েই 

অপরাধী বলিয়া নির্দিষ্ট হয়েন, এবং কেবল এই অপরাধেই তাহার ফাঁসী হয়। 

সমস্ত ঘটনার আলোচন। করিলে মিদ্ধান্ত হইবে যে, তাহার শাস্তি, তাহার অপরাধ 

* 70127 11177), 794. 441 £. 350-344. 
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অপেক্ষা গুরুতর হইয়াছে । তিনি আপনার গ্রভূর আদেশ পালন করিয়ছিলেন 

এবং অন্ত্রপরিগ্রহ পূর্বক সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

হোফারকে * গুলি করিয়! বধ করাতে, উত্তর কালে নেপোলিয়ন দোষী 

হইয়াছিলেন। হোফার এবং তাত্যা টোপের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃ্ঠ 

আছে। উভয়ে, যে জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই জাতির শাসনাধীন 

ছিলেন না। উভয়ে, যে জাতির অন্তনিবিষ্ট ছিলেন, সে জাতি বিদেশীয়- 

কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। বিজিত জাতি কতৃক যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হুইয়া- 

ছিল, উহার সহিত উভযেরই সাক্ষাৎসঞ্তন্ধে কোনরূপ স্বার্থের সংস্রব ছিল ন|। 

উভয়েই, আপন আপন জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। উভয়েই অসামান্ 

ক্ষমতার সহিত পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন । উভয়েই আপন 

আপন ন্বদেশীয়গণের মধ্যে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত। একজন অর্থাৎ 

ইউরোপীয় ব্যক্তি এখন৪ পৃথিবীতে মহাপুরুষ বণিয়! গণ্য । অন্ত জন অর্থাৎ 

মহারাষ্ীয় পুরুষও সেইরূপ । কে বলিতে পারে যে, তাহার নাম চন্বল, নর্শাদা, 

পার্বতীর তীরবর্তী ভূখণ্ডে সম্মান ও অন্ুরাগের সহিত উল্লিখিত হয় ন! ?” 
ফলতঃ তাত্যা টোপে বীরপুরুষ। খওযুদ্ধে তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদশিত 

হইয়াছে । তিনি বারংবার রাজপুতনা এবং মালব ঘৃরিয়৷ বেড়াইয়াছেন। এই ছুই 
রাজ্যের পরিধি ১,৬১১৭০ বর্ণ মাইল। এই বিস্তীর্ণ জনপদে পরিভ্রমণের সময়ে 

তিনি একবারও প্রতিপক্ষের হস্তে পতিত হয়েন নাই । অনেক ইংরেজ সেনাপতি 

তাহার অনুনরণ করিয়াছেন। অনেক গানে ইহাদের সহিত তাহার যুদ্ধ হইয়াছে। 

অনেক যুদ্ধে তিনি পরাজিত হুইয়াছেন। তাহার কামান. তদীয় হস্ত হইতে 

*আগ্ডিস্হোফার আ্ট্রযার অন্তর্গত টাইরোজের অধিবাসী। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্তৃক 
অষ্ট্রয়্। আক্রাস্ত হইলে টাইরোলের অধিব।সিগণ তাহার বিরুদ্ধে সমুখিত হয়। হোফার 
ইছাদের অধিনায়ক হয়েন। ইনি যুদ্ধে একপ ক্ষমত। প্রকাশ করেন বে, তিন দিনের মধ্যে 
বিপক্ষের। এ প্রদেশ হইতে তাড়িত হয়। শেষে নেপেলিয়ন অস্থীয় সৈম্ত পরাজিত করিয়া, 
টাইরোলপ্রদেশের অধিকারী হয়েন। হোফার স্বদেশের জন্ যুদ্ধ করিয়া, লুক্কারিতভাবে 

থাকেন। তাহার একজন পূর্বতন বন্ধু তাহাকে ফরানাদিগের হস্তে সমর্পণ করে। 
বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদঙ্ডের আদেশ হয়। তিনি ১৮১০ অবের ফ্রেক্রয়ারি মাসে 

ঘাতকের নিক্ষিণ্ড গুলিতে দেহত্যাগ করেন। তাহার আত্মীয়ের তৎ্প্রতি সম্মান- 
প্রদর্শনে বিমুখ হয়েন নাই। তীহাদ্দিগকর্তৃক তাহার সমাধিস্থানে তদীয় প্রতিমৃত্তি স্থাপিত 

ছুয়। 

৫৬ 
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পরিভ্রষ্ট হইয়াছে । তাহার সৈনিকদল বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িয়াছে । তাহার দ্রব্যাদি 

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়৷ গিয়াছে । তথাপি তিনি আশ্চর্যযরূপে আত্মরক্ষ। করিয়া- 

ছেন। তাহাকে ধরিবার জন্ত ব্রিগেডিয়ার পার্ক ক্রমাগত নয় দিনে ২৪৭ মাইল 

অতিক্রম করিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার সমার্সেট নয় দিনে ২৩০ মাইল, পুবর্বার 

৪৮ ঘণ্টায় ৭০ মাইল গিয়াছেন। কর্ণেল হল্মেস্ ২৪ ঘণ্টার কিছু অধিক সময়ের 

মধ্যে বালুকাময় মরুভূমি দিয়া, ৫৪ মাইল পথ অতিবাহন করিয়াছেন। 

ব্রিগেডিয়ার হোনার চারি দিনে ১৪৫ মাইল গিয়াছেন। তথাপি ইহাদের কেহই 

তাতা। টোপেকে ধরিতে পারেন নাই । তাত্যা টোপে এমন স্থকৌশলে নিবিড় 

অরণ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন, এমন টতুরতার সহিত ছুস্তর নদী উত্তীণ 

হইয়াছেন, এমন ক্ষিপ্রকীরিতাসহকারে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়াছেন 

যে, তাহার পরাক্রান্ত গ্রাতিপক্ষগণ বহু সৈস্ভের সাহায্যেও তাহাকে অবরুদ্ধ 

করিতে সমর্থ হয়েন নাই । তিনি যেবন্ধুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, 

অবশেষে সেই বন্ধুর বিশ্বানঘাতকতায় ধৃত হয়েন। তাহার অবরোধের সহিত 

মধ্যতারতবর্ষের যুদ্ধ শেষ হইয়৷ যায়। এই ভূখণ্ড হইতে তাত্য। টোপের নাম 
বিলুপ্ত হয় নাই ।* 

* এই ইতিহাসের তৃতীয় ভাগে (২০৯ পৃষ্ঠে ) লিখিত হইয়াছে যে, কে সাহেব সতী 
চৌর়াঘ।টের নরহত্যায় ভাত্যা টোপেকে দোষী বলিয়।ছেন (5291 7772৮, 2. £,:3%০- 

347১ %04), কিস্তু এইরূপ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্য প্রম।ণ আছে। লক্ষৌর চর মহম্মদ 
আলীর! ফর্ব্স-মিচেল সাহেবকে যাহ! কহিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, কোনরূপ 
নরহতায় তাত্যা টোপে লিপ্ত ছিলেন না ( এই গ্রন্থের ৩৬১ পৃষ্ঠ দেখ )। 



চতুর্থ অধ্যায় । 
সিপাহীযুদ্ধের শেষ ভাগের ঘটনা-__সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের অবন।ন--উপদংহ।র। 

৮৫৮ অন্দের শেষ ভাগে প্রধান সেনাপতি স্তার কোলিন্ কাম্পবেল 
লক্ষৌ অধিকারের জন্য লঙ উপাধি পাইয়, লর্ড ক্লাইড্ নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। লর্ড 

ক্লাইড্ অযোধ্যায় শান্তি স্থাপনের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত 

হইয়াছে। তাহার চেষ্টা অনেকাংশে ফলব্তী হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৯ অব পয্যস্ত 

স্থানে স্থানে পরাক্রান্ত বিপক্ষের! বিপক্ষ তাচরণ করিতেছিলেন। আমিয়েটির রাজা 

লালমাধব সিংহ এবং শঙ্করপুরের রাণ। বেণীমাধব, অযোধ্যার বেগমের পক্ষ অব- 

লগ্ন পুর্বক ইংরেজের সহিত যুদ্ধে ব্যাপূত ছিলেন । রাজা লাশমাধব 'নংহকে 

আত্মসমপণ করিতে বলা হয়। ১৮৫৮ অবের ৬ই নবেশ্বর তিনি এহ প্রস্তাব 

অনুসারে কাধ্য না করাতে ইংরেজসৈন্ত তাহার দ্ুগ আক্রমণ করে। লাল- 

মাধব উপায়নাস্তর ন। দ্রেখিয়! ১০ই নবেধর প্রধান সেনাপতির হস্তে আত্মমমর্পণ 

করেন। তাহার ছুর্গ অধিকৃত হয়। 

রাণ। বেণীমাধবও আত্মসমর্পণে অন্ুকুদ্ধ হয়েন। কিন্ত তিনি বেগম হজরৎ 

মহল এবং তাহার পুভ্রের জন্ত এই অনুরোধ পালন করেন নাই। লঙ ক্লাইড্ 

১৫ই নবে্গর তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েন। খেণামাধৰ আপনার সশস্্ধ 

সৈনিকদল, পরিবারবর্গ এবং অর্থাদি লয়! স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। হংরেজ- 

সৈম্ত ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, তাহার অন্ুন্রণ করে । বেণীমাধব ধন্দিয়া- 

খের! নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন ৷ ইংরেজসৈন্ত এই স্থানের নিকট- 

বর্তী বিধৌর। নামক পল্লীতৈ উপস্থিত হইলে, বেণীমাধবকে আত্মসমর্পণের জন্য 

পুনর্বার অনুরোধ কর! হইল। কিন্তু দেড় ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, বেণীমাধবের 

নিকট হইতে কোন সংবাদ আসিল না। স্ৃতরাং এ্রতিপক্ষগণ তাহার অধুষিত 

স্থানের অভিমুখে অগ্রনর হইল।* দন্দিয়াখেরার যুদ্ধে রাণ। বেণীমাধব যথো- 

চিত সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তাহার সৈনিকদল সাতিশয় 

ক্ষতিগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়! গেল। ইহাতেও বেণীমাধব বিজেতার বশীভূত হইলেন 

না। ইংরেজগবর্ণমেন্টের উপর তাহার প্রগাঢ় বিদ্বেষভাব ছিল। অযোধ্যা 

৯ 7/614/,-067767275%745.5/7, 450 0 £০/ ০4/46. 1০4. 44. £. 3৫০. 
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অধিকৃত হইলে যখন পুনর্বার ভূমির বন্দোবস্ত হয়, তখন তিনি আপনার অধি- 

কৃত ২২৩ খানি গ্রামের মধ্যে ১১৯ খানি গ্রামের স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হয়েন।* 
নবাবের অধিকারে তাহার ভূসম্পত্তি সুরক্ষিত ছিল। সুতরাং তিনি নবাবের 

আত্মীয়স্বজনে4 পক্ষসমর্থনে কিছুতেই নিরন্ত থাকেন নাই। তিনি নিমকের 

সম্মানরক্ষার জন্য স্বাথত্যাগের একশেষ প্রদর্শন করেন। হজরৎ মহল এবং 

ব্রিজিন্কাদেরের আদেশপালনে তাহাকে কখনও ওদান্ত প্রকাশ করিতে 

দেখা যায় নাই। সাহাদের জন্ত এই পরাক্রান্ত ভূম্বামী আপনার দুর্গ, আপনার 
সম্পত্তি, আপনার অন্ুচরবর্গ, মমস্তই পরিত্যাগ পূর্বক নেপালের পার্বত্য 

প্রদেশে-তরাইর অস্বাস্থ্যকর নিখিড় জঙ্গলে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি করেন। 

ধাহারা এই ভয়াবহ অভিনয়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন, তাহারা একে 

একে রঙ্গক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন । মৃত্যু কাহাকে কাহাকে শোণিতমন্ 

ভীষণ কর্ণান্ষেত্র হইতে চির দিনের জন্য অন্তরিত করিল। ছুর্গম অরণা বা 
দুরারোহ পর্বতমাল। কাহাকে কাহাকে চিরকালের মত অবরুদ্ধভাবে রাখিল। 

ফৈজাবাদের মৌলবী এবং তাত্য। টোপে প্রভৃতির অদৃষ্টে যাহ! ঘরিয়াছিল, তাহ 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে। গণ্ডার রাজ! দেবী বক্স নেপালতরাইতে পলায়ন 
করেন। পৃর্থীপাল সিংহ প্রভৃতি অধোধ্যার অন্তান্ রাজা বিপক্ষতা পরিত্যাগ 
পূর্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বশীভূত হয়েন। ফরাকাবাদের নবাব আত্মসমর্পণ 
করিলে তাহার অপরাধ ক্ষমা করা যাইবে বলিয়া, ইংরেজ রাজপুরুষ মেজর বারো 

স্বীকার করিয়াছিলেন। এই কথার বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক উপস্থিত হওয়াতে 

গবর্ণর-জেনেরল নবাবের প্রাণদণ্ড রহিত করেন। নবাব আপনাদের পুণ্য- 

ভূমি মক্কায় গমনে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ১৮৫৯ অন্দে ৭ই জানুয়ারি মেন্দি হুসেন 
আত্মসমর্পণ করেন।” বাল রাও নেপালের পার্ধত্য প্রদেশে আত্মগোপনে বাধা 

* /7/4121 £1%/7176. 702 £/5 4, 497) %0/, 

1 কথিত আছে, নেপ[ল তর।ইতে ১৮৫৯ অনদের নবেম্বর মাসে জঙ্গ বাহাছুরের সহিত যুদ্ধে 
বেণীমাধব তগ্গুত্যাগ করেন। গগার রাজারও মৃত্যু হয়। তাহার পত্রী আত্মসমর্পণ 
করেন। অধিকত্ত বাল সাহেবেরও মৃত ঘটে 1--744//%, 1%44% 45714. 724. 4, 
7, 408) 704. 

1:১%42264//, 286 07 £056 ০42, 724. 24) £. 770 
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হয়েন।* এ ছুর্গম ভূমি বেগম হজরৎ মহলের আশ্রয়স্থল হয়। ১৮৫৮ অন্ধের 

জুলাই মাসে বেরিলীর কোতয়াল তাহির বেগ কর্তৃক ধাঁ! বাহাদুর খ। ধৃত হয়েন। 
কয়েক দিন পরে বেরিলীর কোতগ়্ালীতে তাহার ফাঁসী হয়। বাণপুরের 

অধিপতি এবং শাহগড়ের রাজা আত্মনমর্পণ করিলে গবর্ণমেণ্টের আদেশে 

লাহোরে গিয়া বাস করেন। মিথোলীর বুদ্ধ রাঁজ। আন্দামানে নির্বাসিত হয়েন। 

বাদার নবাব আত্মমর্পণ করিলে, গবণমে্ট তাহাকে বাধিক চারি হাজার টাক। 

বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করেন। কুমার নিংহের ভ্রাতা অমর সিংহকে ও গবণুষেণ্টের 

নিকটে আত্মনমর্পণ করিতে হয়। নানা সাহেব ও আজিম উল্লা খা নিরুদ্দেশ 

হয়েন। নানাকে ধরিবার জন্য হংরেজের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি 

কোথায় যাইতেন, কোন্ শিবিরে অবস্থিতি করিতেন, তাহ! কেহই জানিত 

না। তিনি শিবিরে আছেন কিনা, কেহ জিজ্ঞামা। করিলে অবিলম্বে তাহার 

প্রাণ দণ্ড হইত ।: সুতরাং সে মময়ে কেহই নানা সাহেবের কোন সন্ধান করিতে 

পারে নাই। যাহা হউক ১৮৫৯ অবে অযোধ্যার কোন কোন স্থানে 

অশান্তির আবির্ভাব ছিল। স্তার্ হোপ্ গ্রান্টের চেষ্টায় উহ তিরোহিত হয়। এ 

অবের মে মাসে ভয়ঙ্কর বিপ্লববহ্ছি পব্বাংশে নির্বাপিত হইয়া যায়। 

এই ঘটনার পূর্বে ছুর্দাস্ত প্রতিপক্ষের সমক্ষে ইংরেজের অসীম প্রতাপ 
গরিব্যক্ত হয়। ছুই শত বৎসর পূর্ব যাহার! ন্বিস্তৃত ভারতের পনর কোটি 

প্রজার অদ্দিতীয় প্রভু ছিলেন, ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্টগণ ভারতের 

উপকূলবর্তী একটি সামান্ত নগরে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনার জন্ত ধাহাদের 
সমক্ষে যুক্তকরে অবনতবদনে দণ্ডায়মান থাকিতেন, এখন তাহাদের বংশধর 

তাহাদের চিরগ্রসিদ্ধ দরবারগৃহ-_দে ওয়ান-ই খাসে, াহাদেরই অনুগৃহীত ইট 

ইয়া কোম্পানির অধস্তন কর্মচারীদিগের নিকটে বিচারপ্রার্থী হইলেন। 

১৮৫৮ অবের ২৭শে জানুয়ারি ইউরোপীয় সৈনিককর্মচারিগণ বৃদ্ধ বাহাছুর 

%:/272 97 £০0/2 07/%6, £/, 275, 

" মার্টিন সাহেব লিখিয়ছেন, জঙ্গ বাহাদুর কর্তৃক খ! বাহাদুর খঁ। ধৃত হয়েন (/%42% 
11216. 724, £1.,£. 5০০), কিন্তু ফরবস্-মিচেল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তিনিলিখিয়া- 
ছেন, তাহির বেগ কর্তৃক খা বাহাদুর খা! ধৃত হয়েন (4১727255225 &০ 2. 267-964), 

দিল্লীর নিকটবর্তী ঝব্ঝরের নবাব এবং বলর।মগড়ের রাজারও দিলীতে ফ'াসী হ্য়। 
7:722865) 7/0/25 0% £%6 4667041 ৫০ £, 247 ৰ 
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শাহের বিচারার্থে মমবেত হইলেন। তাহার উপর চারি দফা অপরাধ ধার্য 

হইল। &* দিনে বিচার শেষ হইয়া! গেল। বিচারকগণ প্রধান প্রধান অপরাধে 

বাহাদুর শাহকে দোষী স্থির করিলেন। তাহার নির্বামনদও্ড হইল।* তিনি 

অপেক্ষাকৃত জনশূন্ত স্থানে পরিবারবর্গের সহিত জীবনের অবশিষ্টকালযাপনের 

জন্য পেগুতে (কোন কোন মতে রেঙ্কুনের তিন শত মাইল দূরবর্তী টত্য,নামক 

স্থানে) প্রেরিত হইলেন। 

এই মহাবিপ্লবের সঙ্বাতে ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। 

শরীশ্রীমতী মহারাণী বিকৃটোরিয় স্বয়ং ভারতবষের শাসনভার গ্রহণ করেন। 

যে আইন অনুসারে এই পরিবর্তন ঘটে, তাহা ১৮৫৮ অবের ২র। আগষ্ট মহা- 

রাণী বিক্টোরিয়। কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। মহারাণী পরবর্তী ১লা নবেম্বর ভারত- 

বামীদ্দিগের মধো ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া, ভারতসাআজ্যশাসনে উদ্ভত হয়েন। 

যখন মহারাণী বিক্টোরিয়। ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন লঙ 

ভার্বি ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিপেন। প্রথমে যে ভাবে ঘোষণাপত্র লিখিত হইয়া. 

ছিল, ভাহা মহারাণী এবং তদীয় স্বামী যুবরাজ আলবাটের অনুমোদিত হয় 

নাই। মহারাণী আপনার আপত্তিনির্দেশ পুক্বক প্রধান মন্ত্রীকে জানাইয়াছিলেন 

যে, তিনি যেন তণীয় অত্থযুত্কৃষ্ট ভাবায় ঘোষণাপত্রথানি লিখেন। তাহার মনে 

রাখা উচিত যে, একটি রাণী শোণিতময় ঘুদ্ধের পর প্রাচ্য জনপদের বহুসংখ্য 

প্রজার শাসনভারগ্রহণকালে, তাহাদিগকে ভাবী রাজত্বে স্তাষ্য অধিকার দিয়া, 

আপনার শাসননীতি বুঝাইতেছেন। সুতরাং এইরূপ ঘোষণাপত্রে মহত্ব, 

দয়াধীলতা, ধর্মসন্বন্ধে উদারতার নিদশন থাকা উচিত, এবং ভারতবাসী 

প্রজাগণ ঘে, ব্রিটিশ প্রজাদিগের সহিত সমানভাবে অধিকার লাত করিবে, 

উহাতে তাহারও উল্লেখ থাকা বিধেক়্। যে নারীর নামে কোটী কোটা 

ভারতবাসী ভক্তিশ্রদ্ধাতরে অবনতমন্তক হইতেছে, ভারতসাম্রাজযের শাসন- 
ভারগ্রহণের পুর্বক্ষণেই ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি তাহার এইরূপ সমদশিত। 

প্রদর্শিত হুইয়াছিল। আর যিনি তাহার সুখের-__প্রীতির--শাস্তির অদ্বিতীয় 

অবলম্বস্বরূপ ছিলেন, তিনিও এইরূপ সমদর্শিতার পরিপোষক হুইয়াছিলেন। 

সুতরাং ঘোষণাপত্রখানি পুনর্বার লিখিত হয়, এবং এইরূপে উহ! শ্রীশ্রীমতী 
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মহারাণী বিকৃটোরিয়ার অসামাগ্ভ মহান্ভাবতা ও সমদর্শিতার পরিচয়স্থল 

হইয়া উঠে।* মহারাণী ভারতবর্ষের প্রজালোককে অভয় দিতে বিমুখ হয়েন 

নাই । যাহার সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের নিধনে লিপ্ত হয় নাই, যাহারা 

অপরের প্ররোচনায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার! যদি 

১৮৫৯ অবের ১ল! জানুয়ারির পূর্বে বশীভূত হর, তাহা! হইলে তাহাদের অপরাধ 
ক্ষমা কর! হইবে বলিম্কা, মহারাণী আপনার 'প্রজাবর্গকে আশ্বাসিত করেন। 

এইরূপে ১৮৫৭-৫৮ অবের ভীষণ অভিনয়ের যবনিকাপতন হইল। এই মহা 

বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসের একটি চিরম্মরণায় প্রধান ঘটনা । এই ঘটনায় 

মানবের মঞ্ত্তর গুণের যেরূপ পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, সেইরূপ তাহার নীচ 

প্রবৃতি, তাহার ছুদ্দান্ত ভাব, তাহার জিঘাংসাস্থুলত শ্বাপদ প্রক্কৃতিও পরিস্ফ,ট 

হইয়াছে । অধিকন্ত এই ঘটনায় ইংরেজ আপনার অসামান্ত শক্তির পরিচগ্ব 

দিয়াছেন। দিল্লীর অধিকারে, লক্ষৌর বিপন্ন সজাতির উদ্ধারে, উত্তরপশ্চিম 

প্রদেশ, রোছিলখণ্ড ও মধ্যভারতবর্ষের বিপ্নবনিবারণে তাঁহারা যেরূপ একাগ্রতা, 

যেরূপ অধ্যবসায়, যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ বীরত্ব ও সাহসে 

বীরেক্ত্রপমাজের বরণীয় হইয়াছেন । পক্ষান্তরে এই বিপ্লবের কালে প্রতিপক্ষের 

ধলেও প্রকৃত নীর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং বীররমণী অপূর্বব বীরত্ব 

দেখাইয়া, চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 

এই ঘটন। ভারতবাদীর অপরিসীম রাজভক্ভির সাক্ষীশ্বরূপ। উপস্থিত গ্রন্থের 

অনেকস্থলে এই রাঁজনিষ্ঠার পরিচয় প্রদত্ত. হইয়াছে। প্রধানতঃ ভারতবর্ষের 

সৈনিকগণের গভীর উত্তেজনায় এই ঘটনা অধিকতর ভয়ঙ্করভাবে পরিণত 

হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র সৈনিকদলের মধ্যে বিশ্বস্ততার অভাব লক্ষিত হয় নাই। 

ভারতের অনেক সৈনিকপুরুষ এই ঘোর বিপত্তিকালে ইংরেজের পার্থে দণ্ডায়- 

মান হুইয়!,ভাহাদের শ্বদেশের, সজাতির, স্বধর্মের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও 

বিমুখ হয় নাই। লর্ড রবান্ লিখিয় গিয়াছেনযে, শিখ এবং গুর্থা সৈম্ত সাহাষ্য 

না করিলে দিল্লী অধিকৃত হইত না! স্যার হেন্রি লরেদ্পের সাদর আহ্বানে হিন্দু- 

স্ঠানী সৈনিকগণ উপস্থিত না হইলে, লক্ষৌ কখনও রক্ষ। কর। যাইত ন।। পঞ্জাবের 

এপি 5 পপিশিিক্টাত 5 টিন 

* ঘোষণাপত্র ভাবামুবাদ পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইল । 
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ও সিন্ধুনদের অপর তীর্থ লোকেরা যদি বিশ্বস্তভাবে না থাকিত, তাহা হইলে 

স্তার জন লরেন্স কলিকাতার উত্তর হইতে সমগ্র জনপদের অধিকারে সমর্থ 

হইতেন না।* 

এই ঘটনায় নিরবচ্ছিন্ন কূফলের উদ্তব হয় নাই। প্রবল ঝটিক1 যেমন চারি 

দিকের দুধিত বায়ু বাহির করিয়া! দেয়, উহার অবসানে যেমন প্রকৃতির প্রশাস্ত- 

ভাৰ লক্ষিত হয়, এই ঘোর বিপ্লবের শেষেও অপকুষ্ট বিষয় সকল তিরোহিত ও 

শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে । ১৮৫৭-৫৮ অবের পৃর্ধে ব্রিটিশ গবণমেন্ট এতোশীয় 
অধিপতিদিগের রাজ্যশামনসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনাকালে, কোন নির্দিষ্ট 

নিয়মের অন্ুবর্তী হইতেন না। যিনি যখন গবর্ণর-জেনেরল হইতেন, তখন 

তাহার অভিমতের উপর এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অনেকপরিমাণে নির্ভর 

করিত। নুতরাং রাঁজ্যাধিপতিদিগের হৃদয় হইতে আশঙ্কা বা উদ্বেগ অন্তহিত 

হুইত না। তাহার! আপনাদের পুরুষানুক্রমিক স্বত্বের জন্য সর্বদ। চিন্তাযুক্ত 

থাকিতেন। এই ঘটনার অবসানে মহারাণী ভারতবর্ষের শাসনভা রগ্রহণ- 

কালে যে ঘোবণাপত্র প্রচার করেন, তন্দ্ারা অধিপতিদিগের উক্তরূপ আশঙ্ক। 

ও উদ্বেগ 'অন্তহিত হইয়াছে। রাজপুরুষগণ তাহাদের প্রতি অধিকতর লমবেদনা- 

প্রদর্শনে আগ্রহযুক্ত হইয়! উঠিয়াছেন। এইরূপ লমবেদনী প্রযুক্ত যে প্রীতি- 
বন্ধন ঘটিয়াছে, তাহারই দৃঢ়তা, লর্ড লিটনের সময়ে দিলীর প্রসিদ্ধ দরবারে 

প্রতিপন্ হইয়াছে । ধাহারা পূর্ধবপুরুষান্থগত ভূসম্পত্তি হইতে স্থলিত হওয়াতে 
পথের ভিখারী হুইয়াছিল, বা দেনার দায়ে রাজন্ববিভাগের কর্মচারীদিগের 

বিচারে, যাহাদের সর্বস্বান্ত ঘটিয়াছিল, তাহার! যে, স্থযোগ বুঝিয়া, এই ঘটন। 

অধিকশুর ভয়ঞ্করভাবে পরিণত করিতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা যথাস্থলে 

বিবৃত হুইয়্াছে। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাই শেষে, এই শ্রেণীর লোকের প্রক্কাতি 

প্রশস্ত করিয়। তুলিয়াছে। রাজপুরুষের! এখন ইহাদের মম্পত্বিসংরক্ষণে--ইহাদের 
বস্বনির্ধারণে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন। যে পিপাহীগণ হইতে এইরূপ 
ভীষণ ঘটনার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে সেই সিপাহীদিগের ধর্মানু- 

পালন ও ন্বত্বের সংরক্ষণসন্বন্ধে গবর্ণমেপ্টকে সমবেদন! দেখাইতে প্রবন্তিত 
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করিয়াছে। লর্ড ডালহৌমীর সময়ে যাহার সুত্রপাত হইয়াছিল, এই ঘটনার 
পর তাহা সম্প্রসারিত ও স্ুব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে টেলিগ্রাফ 
প্রভৃতি পরস্পরবিচ্ছিন্ন ভূখগুকে একীভূত করিয়াছে। অধিকন্ত এই ঘটনা 
বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে পার্থক্য দূর করিবার সহায় হইয়াছে । শ্রীশ্রমতী 
মহারাণীর ঘোষণাপত্র বিজেতা ও বিজিত, উভয়কেই গুণান্বপারে সমান অধি- 
কার সমর্পণ করিয়াছে। রাজ্যের শাসনকর্তীরা প্রজালোকের অধিকার, 
সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মান্থগত নিয়ম প্রভৃতির সন্মানরক্ষায় পূর্বাপেক্গা অধিকতর 
মনঃনসংযোগ করিয়াছেন । 

কি কি কারণে এই ভীষণ ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছিল, তৎসমুদয় যথাগ্থলে 
বিবৃত ও তৎসন্বন্ধে নানামত আলোচিত হইয়াছে । পররাজ্য গ্রহণে, পরকীম়্ 
্বত্থের উচ্ছেদে, অধিকন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার অদৃষ্টপূর্ব ও অভিস্তাপূর্বব ফলদর্শনে 
লোকের মন নিঃসনোহ চঞ্চল হইয়। উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়ে বসাযুক্ত 
টোটা সন্বন্ধে নানা কথ। প্রচারিত হয়। এ সকল কথ লোকের হদয়নিহিত 
বিদ্বেষাগ্রির উদ্দীপনমন্বন্ধে অকার্ধাকর হয় নাই। সম্ভবতঃ টোটায় অপবিত্র 
দ্রব্য ছিল। উহাতে কি কি দ্রব্য দেওয়া হইত, তখন গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ের অনু 

সন্ধানে উদ্যত হন়েন নাই ।* যাহা হউক, নান! কারণে বিপ্লব ঘটিয়াছিল। 

* ফরেষ্ট সাহেব ১৮৫৭-৫৮ অবের সিপাহীযুদ্ধ সম্বন্ধে সৈনিকবিভাগস্থিত প্রয়োজনীয় 
কাগজপত্রের সংখ্রহ করেন। উহাতে বসাযুক্ত.টোটার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ১৮৫৭ 
অব্ের ৫ই মার্চ ৭০ সংখ্যক পদাতিদলের জমাদার শ/লিকরাঁম সিংহ বারাকপুরে প্রকা শ্ঠ- 
ভাবে অভিনব টোট।র ব্যবহারে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই অপরাধে পরবতী ২১শে মা্চ 
সামরিক বিচারালয়ে তাহার বিচার হয়। এই সময়ে কর্ণেল আবটের সাক্ষ্যে বোধ হয়, 
সম্ভবতঃ টোটায় নিপাহীদিগের অন্পৃশ্য বসা বাবহৃত হইত ।--/7//25/)540710%5 791 

1৫ £:2/12/5, £9456%25 272 ০7 426 22475) £/765275/20 2% 11 44277 

£)6%/277/1671/ 01 ///0 002/277%710%1 07 £%22%) 2457-54. 44177) 2, 67. ০০7. 

1076 /১06০715) 702/-0%2 72275 1? £%/014.11170. 2:১2. 4721 উক্ত সংগ্রহের 

অন্যান্য স্থানেও এই বিষয়ের উল্লেখ আছে 17521477105 ৩4০, £, 3. 
এই স্থলে সার একটি কথার উল্লেখ কর! আবশ্যক । কেহ কেহ নিদ্দেশ করিয়াছেন যে, 

ংরেজের রাজো লেকের ধর্ম নষ্ট হইতেছে, এইরূপ ইঙ্গিত করিবার জন্য, চাপাটি গ্রামে 
গ্রামে প্রেক্গিত হইয়াছিল । কিন্তু স্ত।র্ সৈয়দ আহম্মদ থা নির্দেশ করিয়াছেন যে, চাপাটি 
গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে প্রেরিত হইলে লৌক মনে করে যে, ওলাউঠা দুরীভূত হয়। এইরূপ 
সংক্কার বশতঃ উহ! নান। স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল ।--07%5০5 ০//%2 77277 22597, 

£ ও. 
৫৭ 



৪৫০ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 

এতদোশীয়ের প্রগাটরাজতক্তিসহ্রুত পরাক্রমে ও বিশ্বস্তভাবে এবং ইংরেজের 

অসামান্তবীরত্বনহক্কৃত সাহসে ও অধ্যবসায়ে উহার শান্তি হইয়াছে। ইংরেজ 

এই মহাবিপ্রবের কথ বিস্বৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইতে দেন নাই। বস্ততঃ) 

এই ঘটনা! নরশোণিতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, মানবের প্রধান শিক্ষার 

বিষয়। উহা! শাসক ও শামিত, উভয়েরই হৃদয়ে কর্তব্যজ্ঞানের সঞ্চার করি- 

যাছে। উহাতে লোকচরিত্রের বিভিন্ন পরিবর্তন পরিব্যক্ত হইয়াছে। উহার 

বৈচিত্র্য খ্রতিহাসিকের বর্ণনাচাতুরী প্রদর্শনের যেরূপ সহায় হ্ইয়! উঠিয়াছে, 
পাঠকেরও সেইরূপ কৌতূহলের উদ্দীপন করিয়াছে । উহার অপরিসীম বৈচিত্র্য, 
উহার অস্তনিহিত বহুমুল্য উপদেশ, উহার অভাবনীয় ও অবারণীয় মহাশক্তিতে 

আকৃষ্ট হইয়া, আমি কুড়ি বখসরেবও অধিক কাল হইল, এই ইতিহাসপ্রণয়নে 

প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম । ঘটনাচাক্রের বহুবিধ আবর্ভনে আমার উদ্ভম দীর্ঘকাল 

অবরুদ্ধ ছিল। শেষে নান। নিপ্প অতিক্রম পুর্বক সক্কল্পসাধনে পুনর্বধার কর্খাক্ষেন্তর 

অবতীর্ণ হই। আশানুরূপ উপকরণের অভাবে আমার সঙ্কর্নসিদ্ধির অন্তরায় 
ঘটিয়াছে। যাবতীয় উপকরণের সংগ্রহে এবং যথাস্থলে উহার বিনিয়োগে দেশ- 

কালের অনিবার্ধ্য গতি ও আমার 'প্রতিকুল হইয়াছে । আমি এই প্রতিকূলতার 

নিরোধে সমর্থ হই নাই। এখন আমার কর্ম শেষ হইল। আমি আমার 
সামান্ত ক্ষমতা অনুসারে যাহা করিতে পারিয়াছি, কুড়ি বত্নরের পর, এখন 

তাহা সহৃদয় পাঠকের হস্তে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিলাম। 

সমাপ্ত। 



পরিশিষ্ট | 
মহারাণীর ঘোষণাপত্র | 

“আমি-বিক্টোরিয়া, জগনদীশ্বরের পপ্রসাদে গ্রেটত্রিটন ও আয়র্লও, এই 

সম্মিলিত রাজ্যের এবং ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিক1 ও অষ্ট্রেলেসিয়াতে 

উক্ত সম্মিলিত রাজ্যের যে সকল উপনিবেশ ও অধীন জনপদ আছে, তৎসমুদয়ের 

অধীশ্বরী ও ধর্মরক্ষাকারিণী। . ূ 

“ভারতবর্ষের যে সকল প্রদ্দেশ আমার অধিকারে আছে, এত দিন ইস্ট 
ইগ্ডয়। কোম্পানি তৎসমুদয় শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে আমি 

পার্লেমেন্ট মহাসভার সন্মতিক্রমে ভারতবর্ষের উক্ত প্রদেশসমূহ্র শাননভার 

স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছি । 

“এই ঘোবণাপত্র দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছি যে, আমি পার্লেমেণ্ট 

মহাসভার পরামর্শে ও সম্মতিক্রমে ভারতসাত্াজ্যের শাসনভার স্বহুস্তে লইলাম। 

ভারতবর্ষের প্রজাবগের প্রতি আমার এই আদেশ যে, তাহার! প্রজার যথার্থ 

ধন্ম পালন করিবে, আমার এবং আমার উত্তরাধিকারিগণের প্রতি শ্রদ্ধ। 

দেখাইবে, আমি ভারতবর্ষের শাসনকাধ্যনিব্বাহের জন্ত যে সকল কর্মচারী 

নিযুক্ত করিব, তাহাদের গ্রতি সম্মান প্রদশন করিবে এবং তাহাদের হা 

অনুসারে চলিবে। 

“আমার বিশ্বস্ত অমাত্য ও প্রিয়পাত্র শ্রীধুক্ত চার্লস্ জন্ বাইকৌন্ট কানিঙ্ 

বাহাছুরের প্রভৃভক্তি, কর্মদক্ষতা ও সদ্বিবেচনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া, 

আমি তাহাকে আমার ভারতসাম্রাজ্যের প্রথম বাইস্রয় ( রাজ প্রতিনিধি )ও 

গবর্র-জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলাম। আমি, আমার কোন প্রধান 

সেক্রেটরি দ্বারা মময়ে সময়ে যেসকল নিয়ম ও আদেশ প্রচার করিব, সেই 

সকল নিয়ম ও আদেশের অনুবর্তী হইয়া, বাহইকৌন্ট কানিঙ্ ধাহাছুর ভারত- 

সাম্রাজ্যের শাসনকাধ্যনির্বাহ করিবেন । 

“ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির আধিপত্যসময়ে যে সকল ব্যক্তি রাঁজকীয় কর্শে 

নিয়োজিত আছেন, তাহাদিগকে তাহাদের আপন আপন কন্নে রাখা গেল। 



৪৫২ পরিশিষ্ট । 

কিন্তু ভবিষ্যতে আমার যেরূপ ইচ্ছ! হইবে, অথব1 যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করা 

যাইবে, এ সকল কর্মচারীকে রাখা বা না রাখা, সেই ইচ্ছা ও সেই নিয়ম 

অনুসারে নির্দিষ্ট হইবে। 

“এতন্থার] ভারতবর্ষের ভূপতিগণকে জানান যাইতেছে যে, ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানি তাহাদের সহিত যে সকল সন্ধি ও তাহাদের নিকটে যে সকল 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সেই সকল সন্ধিরক্ষা ও সেই সকল প্রতিজ্ঞাপাঁলন 

করিব; আশা করি, ভারতবর্ষের ভূপতিগণও আমার স্টায় সন্ধিরক্ষা। ও প্রতিজ্ঞা- 

পালন করিবেন। 

“ভারতবর্ষে এখন আমার যে অধিকার আছে, তাহার আর বুদ্ধি করিব 

না। অন্তে আমার রাঁজ্য আক্রমণ করিলে, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল 

দিতে ক্রটি করিব না। ধাহার! আমাদের পক্ষে আছেন, তাহাদিগকেও অপ- 

রের রাজ্য আক্রমণ করিতে দিব না। আমি ভারতবর্ষের ভূপতিদিগের অধি- 

কার, পদ ও মধ্যাদা, নিজের অধিকার পদ ও মর্যাদার মত জ্ঞান করিব। 
দেশে শান্তি থাকিলে যেরূপ স্থুখ ও সৌভাগ্য ঘটিতে পারে, ভারতবর্ষের ভূপতি- 

গণ এবং আমার প্রজা বর্গ ও সেইরূপ স্থথে ও সৌভাগ্যে কালযাপন করিবেন। 

“রাজধর্ন্ের পাঁলন জন্য আমি অপরাপর প্রজার নিকটে যেরূপ গ্রতিজ্ঞায় 

আবদ্ধ আছি, ভারতবর্ষের গ্রজাবর্গের নিকটেও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ 

থাকিব। সর্ধশক্রিমান্ জগদীশ্বরের প্রার্দে আমি এ প্রতিজ্ঞার যথারীতি 

পালন করিব। 

খ্রীষ্টায় ধর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এই ধর্্পের আশ্রয় লইলে যে, 
স্থখ ও সস্ত্োম জন্মে, তাহাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। কিন্তু আমি 

আমার প্রজাবর্গসদ্বন্ধে এই বিশ্বাস অনুসারে কোন কার্য করিব না। আমি 

প্রকাশ করিতেছি যে, কোন ব্যক্তি তাহার বিশ্বাসমত কোন ধর্মসঙ্গত কার্য্যের 

অনুষ্ঠান করিলে অন্ুগৃহীত, নিগৃহীত বা উতৎপীড়িত হইবে না। সকলেই 

আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে আপন আপন ধরন্মসন্মত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে 

পারিবে এবং সকলেই আমার অধিকারে তুল্যরূপে রক্ষিত 'ও প্রতিপালিত 
হইবে। যাহারা আমার অধীন ভারতবর্ষের শাসনকার্যে নিয়োজিত থাকিবেন, 
তাহাদিগকে আমি এই আদেশ দিতেছি যে, তীহারা যেন, আমার কোন প্রজার 
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ধর্মে কোনরূপে হস্তক্ষেপ না করেন। যিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তিনি আমার 

যার পর নাই বিরাঁগভাজন ও কোপে পতিত হইবেন। 

“আমার প্রজার। যে জাতি বা মে ধর্শীবলম্বী হউক ন! কেন, আপনাদের 

বিষ্া, ক্ষমতা ও সচ্চরিত্রতাবলে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল কন্ম করিতে সমর্থ 

হইবে, তাহাদিগকে বিনা পক্ষপাতে সেই সকল কন্মে নিযুক্ত কর! যাইবে । 

“ভারতবর্ষীয়গণ আপন আপন পূর্বপুরুষ হইতে যে সকল ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত 

হয়, তৎসমুদয়ের উপর তাহাদের যে, কত মায়। ও কত যত্ব জন্মে, তাহা আমি 

সবিশেষ অবগত আছি। এ সকল ভূসম্পত্তিতে যাহার ঘেরূপ স্বত্ব ও অধিকার 

আছে, তাহাকে সেই স্বত্ব ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্তু 

তাহাকে গব্ণমেণ্টের প্রাপ্য অংশ যথানিয়মে দিতে হইবে । আইন প্রস্তত 

করা ও আইন অনুসারে কাধ্য করার সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের গ্রাচীন স্বত্ব 

ও প্রাচীন রীতিনীতির উপর দৃষ্টি রাথা যাইবে । 

“কতকগুলি ছুরাশয় লোকে অমূলক জনরব তুলিয়। দিয়া, তাহাদের স্বদে- 
শীয়দিগকে প্রতারিত ও রাজবিদ্রোহে প্রবর্তিত করাতে দেশের অনেক অনিষ্ট 

ঘটিয়া্ছে। আমি এজন্য সাতিশয় ছুঃখিত আছি। রাজবিদ্রোহ নিবারিত 

হওয়াতে আমাদের প্রভাব ও পরাক্রম গ্রদশিত হইয়াছে । যে সকল লোক 

প্রতারিত হুইয়/ছিল, এখন যদি তাহার! পুনরায় প্রজার ধর্ম অবলম্বন করে, 

তাহ! হইলে তাহাদের অপরাধের মার্জনা করিব, এবং তাহাদের প্রতি দয়। ও 

সৌজন্য দেখাইব। 
“ভারতসাত্রাজ্য নিরুপদ্রব করিবার অভি প্রায়ে, ইহার পৃর্ব্বে আমার প্রতি- 

নিধি ও গবর্ণর-জেনেরল বাইকৌণ্ট কানিঙ্ বাঁহাছুর একটি প্রর্দেশের অপরাধী- 
দিগকে তাহাদের অপরাধ মার্জনা! করিবার আশ৷ দিয়াছেন। যাহাদের অপরাধ 

মার্জনার যোগ্য নয়, তাহাদিগকে যে, ষথোচিত শান্তি দেওয়া হইবে, তিনি 
তাহারও-উল্লেখ করিয়াছেন । আমি গবর্ণর-জেনেরলের কার্যের অনুমোদন 
করিন্বেছি ৷ অধিকস্ত, সাধারণের গোচবার্ে প্রকাশ করিতেছি যে,__ 
: প্াঙ্থার! সাক্ষাৎসত্বন্ধে আমার ব্রিটিশ প্রজাদিগের নিধনে লিপ্ত ছিল, 

তাহাবা.বাতীত আর সকলের প্রতি করুণ। প্রদর্শিত হইবে। 

“এই নরঘাতকদিগের প্রতি স্যায়ান্ুলারে দয়] প্রদরশিত হইতে পারে না। 
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“যাহারা জানিয় শুনিয়া নিজের ইচ্ছায় নরঘাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, 

কিংবা যাহারা গত রাঁজবিদ্রোহে কর্তৃত্ব করিয়াছে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে 

ন1, কিন্ত অন্ত উপযুক্ত দও হইবে । এ মকল লোককে যথাযোগা দণ্ড দিবার 

সময়ে বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহ্ারা কি অবস্থায় অন্ঠের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, 

রাজবিদ্রোহীদিগকে গ্রশ্রয় দিয়াছিল। 'প্রতারকদিগের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, যাহার! 

অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের প্রদ্ি যথোচিত অনুগ্রহ গ্রদশিত হইবে। 

“এতদ্যতীত ধাহার1 গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়াছিল তাহার. যদি 

আপনাদের গৃহে ফিরিয়। গিয়া, শান্তভাঁবে বৈষধিক কর্মে লিপ্ত হয়, তাহ] হইলে 

তাহাদের অপরাধের মার্জনা কর! হইবে, এবং তাহার যে, অপরাধ করিয়াছিল, 

তাহ! আর মনে করা হইবে না। 

“অপরাধমাঞ্জন। ও অনুগ্রহ প্রদশন সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম উল্লিখিত হইল, 

যাহারা আগামী ১লা জান্গুয়ারির পূর্বে সেই কল নিয়ম পালন করিবে, তাহ।- 

দের সকলকে ক্ষমা কর যাইবে এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে । 

“ঈশ্বরের আনীর্বাদে' শান্তি স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের কৃষি-বাণিজ্য- 

সংক্রান্ত কার্যে যথোচিত উৎমাহদান, সাধারণের উপকারক ও শ্রীবৃদ্ধিসাধক 

বিষয়ের উৎকর্ষসাধন এবং ভারতবষের প্রজাবর্গের উপকারের জন্ত ভারত- 

সাম্রাজ্যশামন করা হইবে। ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের শ্রীবুদ্ধি হইলেই, আমি 

আপনাকে প্রবল ও পরাক্রান্ত মনে করিব, প্রজার সন্তষ্ট থাকিলেই, আমি 

আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব, এবং প্রজার! সন্তষ্ট হইয়া, যে কৃতজ্ঞতা 

ও রাজতক্তি দেখাইবে, তাহাই আমি সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব। পরি- 

শেষে প্রার্থনা এই, প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে এই মকল সঙ্কল্প যাহাতে আমি কার্ষ্যে 

পরিণত করিতে পারি, সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর আমাকে এবং আমার. আদেশে 

হি রাজ্যশাসন ই তাহাদিগকে সেইরূপ ক্ষমত। দান করুন।৮ 

৫৫ (১ 
নুতী যা্ডি 
পির হত 
সন ১২ অন ১২০৩ নন্টে? 
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